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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19                                

trên địa bàn tỉnh An Giang  

 
 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 

19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 

số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 

19 trên toàn quốc; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), cụ thể như sau:  

1. Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau:  

a) Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

b) Phó Trưởng ban: 

 - Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Thường trực; 

- Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Mời Ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

c) Các Thành viên: 

- Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế; 

- Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ông Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh; 

- Ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công thương; 

- Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Bà Mã Lan Xuân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành 

phố. 

d) Mời các ông, bà tham gia thành viên: 

- Mời Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Mời Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Mời Ông Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Mời Ông Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Mời Ông Lưu Vĩnh Nguyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Mời Ông Võ Nguyên Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

2. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 

a) Giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống 

dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa; phân bổ và triển khai chương trình 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan có liên quan và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa  bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan có liên quan với các 

cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố nhằm huy động nguồn lực tham gia, hỗ trợ thực hiện 

công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội.  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

b) Hằng ngày, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ cập nhật, 

báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch tại  địa phương về 

Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). 
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4. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được 

hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban (là Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó 

Trưởng ban (là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh) sử dụng con dấu của Hội 

đồng nhân dân tỉnh.  

Điều 2. Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh (gọi tắt là Trung tâm chỉ huy), cụ thể như sau: 

1. Trung tâm chỉ huy gồm các thành viên sau:  

a) Chỉ huy trưởng: Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

b) Phó Chỉ huy trưởng:  

 - Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Thường trực; 

- Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh; 

- Ông Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ông Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh. 

c) Các Thành viên: 

- Ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công thương; 

- Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm chỉ huy: 

a) Trung tâm chỉ huy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 Tỉnh, có chức năng giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 

triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; giải quyết công việc thường xuyên 

của Ban Chỉ đạo. 

b) Căn cứ chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ 

huy tổ chức phân công, điều phối nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Trung 

tâm chỉ huy, các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo và các ngành, địa phương, tổ chức, 

doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

c) Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhằm huy động nguồn lực tham 

gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19. 

d) Đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực 

hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

https://laodong.vn/y-te/5-giai-phap-giup-dong-nai-khong-che-dich-covid-19-tu-nay-den-het-thang-8-943288.ldo
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đ) Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về công 

tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm và chủ động xem xét, xử 

lý theo thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, giải 

quyết những nội dung vượt thẩm quyền.  

e) Tổ chức trực chiến 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ đạo giải 

quyết kịp thời các vấn đề đột xuất, khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Nguyên tắc và chế độ làm việc:  

a) Trung tâm  chỉ huy đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Trung tâm chỉ huy hoạt động 24/24 giờ. Chỉ huy trưởng quyết định thiết 

lập các ca trực theo chế độ luân phiên. Mỗi ca trực gồm: 01 lãnh đạo và từ 01 đến 

02 thành viên Trung tâm chỉ huy; từ 01 đến 02 thành viên của mỗi Tiểu ban; một 

số công chức, viên chức cấp phòng thuộc các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo. 

Số lượng người tham gia ca trực có thể tăng lên tuỳ tình hình thực tế do Chỉ 

huy trưởng quyết định. 

c) Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chỉ huy trưởng phân công.  

Điều 3. Thành lập 08 Tiểu ban giúp việc trực thuộc Ban Chỉ đạo, cụ thể: 

1. 08 Tiểu ban giúp việc gồm: 

a) Tiểu ban Điều trị; 

b) Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội; 

c) Tiểu ban Cách ly; 

d) Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; 

đ) Tiểu ban Tài chính và hậu cần;  

e) Tiểu ban An sinh xã hội; 

f) Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa; 

g) Tiểu ban Vắc xin COVID-19. 

(Đính kèm danh sách thành viên các Tiểu ban) 

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Tiểu ban: 

a) Chức năng, nhiệm vụ chung: 

- Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức triển 

khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chương trình, kế hoạch 

và các kết luận, chỉ đạo, phân công của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy về các 

biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do 

Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phân công. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, 

Trung tâm chỉ huy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
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b) Chức năng, nhiệm vụ cụ thể: 

- Tiểu ban Điều trị:  

+ Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong các lĩnh vực như thành lập các cơ sở 

thu dung điều trị; công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân; tổ chức khám, sàng lọc, 

phân loại, thu dung bệnh nhân; triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn 

tại các cơ sở điều trị; xử lý ổ dịch trong các cơ sở điều trị; kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác khám, chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế. 

tham vấn với các cơ sơ khám, chữa bệnh tuyến trung ương để nâng cao chất lượng 

điều trị bệnh nhân liên quan đến COVID-19. 

+ Triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và điều phối các cơ sở y tế tổ chức 

thu dung, cách ly, điều trị và vận chuyển người bệnh nghi ngờ và mắc COVID-19 

giữa các Tầng điều trị trong tỉnh. 

+ Tổng hợp phân tích tình hình thu dung, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh để đề xuất triển khai các hoạt động tăng cường chất lượng khám, xét 

nghiệm, chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh. 

+ Tổ chức tập huấn, cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị 

và chăm sóc người bệnh COVID-19. 

+ Kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh 

viện và lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Chia sẻ kinh nghiệm trường hợp điều trị COVID-19 thành công. 

- Tiểu ban Truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội:  

+ Thực hiện công tác truy vết dịch tễ COVID-19, tiếp nhận thông tin truy 

vết có liên quan từ Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố để điều phối hoạt 

động truy vết, trực tiếp xác định các mốc dịch tễ và truy vết các F0, Fl, F2,... trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo thần tốc, chính xác, kịp thời, không bỏ sót đối tượng. 

+ Hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ trực tiếp lực lượng truy vết các địa phương 

theo Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế và các hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19. Tổng hợp danh sách 

toàn bộ các đối tượng là F0, Fl,..., thông báo kết quả nhanh, kịp thời về Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) theo nguyên tắc “Truy vết đến đâu, gửi 

ngay danh sách đến đó" để chỉ đạo tổ chức cách ly, xét nghiệm, điều trị, khoanh 

vùng và thực hiện các yêu cầu biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

+ Thực hiện Xét nghiệm: xây dựng kế hoạch xét nghiệm trên địa bàn tỉnh 

và triển khai thực hiện công tác xét nghiệm, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tổ chức 

triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm và áp dụng các 

loại xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh 

học và quản lý số liệu xét nghiệm. Tổ chức điều phối các đơn vị xét nghiệm có 

liên quan đảm bảo có kết quả nhanh, chính xác. 

+ Quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh và quản lý cư trú đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch; tiếp tục chỉ đạo công an 

các địa phương quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên 
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địa bàn để nắm chặt đối tượng phục vụ công tác truy vết, cách ly y tế; đồng thời 

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác điều tra, xử lý các 

thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

+ Điều phối lấy mẫu kịp thời, phân lập mẫu từ đầu theo mức độ và tình hình 

dịch bệnh (mẫu khẩn, mẫu thường, mẫu tầm soát, ….); điều phối đơn vị xét 

nghiệm mẫu theo phân công tránh ùn ứ mẫu và đảm bảo tính chính xác, kịp thời. 

+ Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội quản lý chặt chỗ công tác xuất nhập cảnh 

và quản lý cư trú đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong điều kiện phòng, chống 

dịch. Tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương quản lý chặt chẽ công tác quản lý 

tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn để nắm chắc đối tượng phục vụ công tác 

truy vết, cách ly y tế; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong 

công tác điều, xử lý các thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

- Tiểu ban Cách ly y tế:  

+ Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 

COVID-19 theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2020 và  

Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống 

dịch COVID -19 do người được cách ly tự nguyện chi trả và các hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19. 

+ Tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung và đảm bảo các nguồn lực để 

thực hiện việc cách ly chống dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên 

tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. 

+ Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và chỉ đạo tiến hành cưỡng 

chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. 

+ Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng 

chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường bên trong khu 

cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, các 

khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu, công sở, trường học, khu vực công cộng. 

- Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền: tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ 

cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh (hằng ngày, vào lúc 6 giờ, 12 giờ và 16 giờ, phối hợp với các Tiểu ban khác 

tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy về tình hình phòng, chống 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh); cung cấp thông tin phục vụ truyền thông phòng, 

chống dịch, các mốc dịch tễ đến người dân, bảo đảm thống nhất, kịp thời; chỉ đạo, 

định hướng các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, khuyến 

cáo các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách 

làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, 

kích động, thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tiểu ban Tài chính và hậu cần:  

+ Bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống 

dịch; tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm vật tư, trang thiết bị, hóa chất, 



7 

 

 

thuốc... phục vụ phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện các phương án mua 

sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá 

khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương; đề xuất xây dựng các chế độ, chính 

sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu. 

+ Bảo đảm các điều kiện về thu gom, xử lý chất thải, rác thải từ khu vực 

cách ly y tế, các cơ sở điều trị; bảo vệ môi trường bên ngoài khu cách ly, các cơ 

sở điều trị; xử lý các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19; bố trí phương 

tiện vận chuyển và các hoạt động khác phục vụ công tác phòng, chống dịch;  

- Tiểu ban An sinh xã hội: Tổ chức tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm 

và nhu yếu phẩm, an sinh xã hội cho người dân trong khu vực cách ly y tế, giãn 

cách xã hội; chăm lo đời sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các vùng, địa phương 

có dịch, quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, 

người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, 

người mắc việc do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tổ chức vận động, huy động 

các nguồn lực xã hội cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an 

sinh xã hội.  

- Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa: bảo đảm an toàn phòng, chống 

dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương 

thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách 

tắc các hoạt động cung ứng. 

- Tiểu ban Vắc xin COVID-19:  

+ Tổ chức tiếp nhận và phân bổ vắc xin phòng COVID-19 theo thông báo 

của Bộ Y tế; thực hiện vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ nơi tiếp đến các 

địa điểm bảo quản do Sở Y tế quản lý. 

+ Tổ chức vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ các địa điểm bảo quản 

đến các địa điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định về quản lý vắc 

xin. 

+ Chỉ đạo công tác giám sát chất lượng vắc xin, đảm bảo chất lượng vắc 

xin từ khi tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, tiêm chủng. 

+ Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 

các điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh, đảm bảo thời gian theo quy định. 

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các 

điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Phân tích, đánh giá điều trị các ca bệnh sự cố 

bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

+ Phối hợp với Tiểu ban Thông tin và truyền thông quản lý số liệu tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 để tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc 

quản lý, báo cáo và điều phối số lượng vắc xin phù hợp theo tình hình dịch bệnh 

trong tỉnh. Đồng thời, xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý toàn bộ 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, 

bảo quản, phân bổ đến khi tiêm chủng; ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai 

hồ sơ sức khỏe điện tử, xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng. 
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+ Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

b) Trưởng các Tiểu ban được thành lập các tổ giúp việc và trưng tập, huy 

động công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thành viên tham gian thực 

hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban. 

3. Chế độ làm việc: 

- Các thành viên Tiểu ban giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

Trưởng các Tiểu ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của tiểu ban, 

chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ 

huy về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công và phân công cụ thể nhiệm vụ 

cho các thành viên để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

- Các Thành viên Tiểu ban trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao 

sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để phục vụ cho quá trình hoạt động. 

- Trưởng Tiểu ban kịp thời báo cáo tình hình về công tác phòng, chống dịch 

và đề xuất các biện pháp cần triển khai thực hiện, đồng thời tuân thủ sự chỉ đạo, 

điều hành của Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy. 

 Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy, Tiểu ban 

giúp việc do ngân sách nhà nước đảm bảo. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với 

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định nhu cầu kinh phí bảo đảm hoạt 

động, các chế độ phụ cấp của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy, Tiểu ban giúp 

việc công tác phòng, chống dịch COVID-19, tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung 

thực hiện theo quy định.  

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 2038/QĐ-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy và Tiểu ban giúp việc tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các thành viên 

có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 6; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- TT.TU, HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT.UBND Tỉnh; 

- UBMTTQVN Tỉnh và các tổ chức thành viên; 

- Lãnh đạo VP. TU, UBND tỉnh; 

- Các Phòng, Ban thuộc VP.UBND tỉnh; 

- Lưu: HC-TC; KGVX.  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     

 

   Nguyễn Thanh Bình  
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN 

(Kèm theo Quyết định số: 2110/QĐ-UBND ngày  13  tháng  9  năm 2021  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 I. Tiểu Ban điều trị: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Ông Lâm Võ Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An 

Giang; 

- Ông Trần Phước Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn No, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Ông Tôn Quang Chánh, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang; 

- Ông Bùi Hữu Minh Trí, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang. 

3. Các Thành viên: 

- Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và các bệnh viện 

tư nhân trong tỉnh; 

- Ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế; 

- Ông Ngô Hữu Trí, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế; 

- Ông Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm An Giang; 

- Ông Dương Quốc Hiền, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm An Giang; 

- Ông Nguyễn Thành Tuyên, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim 

mạch An Giang; 

- Bà Đinh Thị Bích Loan, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản 

Nhi An Giang; 

- Ông Hồ Thái Phong, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi An Giang; 

- Ông Hồ Minh Châu, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực tỉnh; 

- Bà Nguyễn Minh Trang, Phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực tỉnh; 

- Ông Phạm Thanh Nhàn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Tân Châu; 

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Tân Châu. 
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II. Tiểu ban truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và an ninh trật tự xã hội: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Ông Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Ông Dương Anh Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh; 

- Ông Lữ Văn Trạng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh. 

3. Các Thành viên: 

- Phó Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (phụ trách lĩnh 

vực phòng, chống dịch). 

III. Tiểu ban Cách ly: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Ông Huỳnh Công Huấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

- Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ông Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an Tỉnh; 

- Ông Võ Huy Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

3. Các Thành viên: 

- Các Phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các Phòng trực thuộc Công an Tỉnh; 

- Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

- Các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.  

 

IV. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc phụ trách Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Bà Trần Thị Bích Vân, Tổng Biên tập Báo An Giang; 

- Ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; 

- Ông Lê Minh Uy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 
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3. Các Thành viên: 

- Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CNTT-BCVT - Sở TTTT. 

- Ông Dương Hoàng Vũ, Trưởng phòng KHTC - Sở TTTT. 

- Ông Võ Minh Tuấn, Trưỏng phòng TTBCXB - Sở TTTT. 

- Bà Phùng Thị Ánh Huệ, Phó Giám đốc TTTH - Sở TTTT. 

- Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc TTCBTH – Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Ông Trần Lý Vinh, Phó Giám đốc Viễn thông An Giang. 

- Ông Cao Tuấn Anh, Phó Giám đốc Giải pháp CNTT Viettel An Giang. 

- Bà Quách Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế.  

- Ông Nhan Thanh Tâm, Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

V. Tiểu ban Tài chính và hậu cần: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Từ Hoàng Tước, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

3. Các Thành viên: 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

khu vực phát triển đô thị An Giang. 

- Mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

 

VI. Tiểu ban an sinh xã hội: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Mời Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; 

- Mời Ông Võ Nguyên Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ông Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở NNPTNT; 

- Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Ông Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn. 
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3. Các Thành viên: 

- Ông Men Pholly, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; 

 - Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

 - Bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; 

- Ông Huỳnh Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

 

VII. Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Từ Hoàng Tước, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Ông Đỗ Văn Thơm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; 

- Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 

3. Các Thành viên: 

- Ông Đinh Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bà Nguyễn Tâm Tuyết Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thương 

mại và Đầu tư; 

- Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang; 

- Ông Trần Quang Trí, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát giao thông 

đường thủy, Công an tỉnh; 

- Ông Lê Thắng Lợi, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát giao thông đường 

bộ, Công an tỉnh. 

 

VIIII. Tiểu ban Vắc xin COVID-19: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: 

- Ông Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ông Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an Tỉnh; 

- Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

3. Các Thành viên: Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Giám đốc Bệnh viện trung tâm, bệnh viện Đa khoa Khu vực, các Bệnh viện 

chuyên khoa tỉnh và các bệnh viện tư nhân trong tỉnh. Giám đốc các Trung tâm Y 

tế huyện, thị xã, thành phố.  
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