
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 
Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Thành phố Cao Bằng, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm dừng hoạt động Trung tâm Chỉ huy  

phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cao Bằng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BÂN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có 

một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ 

về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định 944/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng quyết định về tạm dừng hoạt động trung tâm chỉ huy phòng, chống 

dịch COVID-19 thành phố Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Y tế thành phố 

Cao Bằng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm dừng hoạt động Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-

19 thành phố Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 

31 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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- Các cơ quan, đơn vị liên quan thôi cử lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cao Bằng;  

- Giao Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố chủ động phối hợp 

thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; 

tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; 

thường xuyên cập nhật, theo dõi, dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh trong và 

ngoài tỉnh để tham mưu, chỉ đạo kịp thời. Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, kịp 

thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kích hoạt lại hoạt động của 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 khi cần thiết. 

- Căn cứ Quyết định này, Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo cho tạm 

dừng hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp; 

sẵn sàng kích hoạt lại hoạt động Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-

19 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố trong trường hợp xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn có khả năng làm giảm 

hiệu quả vắc xin hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có 

nguy cơ bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. 

- Giao Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 theo thẩm quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

phòng Nội vụ, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường và các thành viên có tên tại Quyết định số 

1923/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-

19 thành phố Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (b/c) 

- TT. Thành uỷ (b/c);  

- TT. HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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