
SỞ NGOẠI VỤ VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO COVID- 19 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /TB- BCĐ            Vĩnh Phúc, ngày       tháng  5  năm 2021 
 

      

THÔNG BÁO 

V/v Phân công nhiệm cho các thành viên  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 của Sở Ngoại vụ 
  

 

Thực hiện Quyết định số: 23/QĐ-SNgV ngày 26/5/2021 của Sở Ngoại vụ 

về việc Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 của Sở. Trưởng Ban 

Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của Sở, cụ thể như sau: 

1. Ông Nguyễn Việt Hưng - Q. Giám đốc Sở - Trưởng Ban  

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo Covid-19 của tỉnh, các biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan 

theo Kế hoạch số 203/KH-SNgV ngày 20/5/2021; 

- Cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức 

quốc tế về tình hình dịch cũng như công tác triển khai phòng, chống dịch Covid- 

19 trên địa bàn tỉnh.  

-Trực tiếp nhận phản ánh và trả lời, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của 

các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến công tác Đối ngoại, công tác 

phòng chống, dịch Covid-19 của tỉnh thông qua đường dây nóng của Sở ( trực 

tiếp tại số điện thoại: 0912.161.262). 

2. Ông Khuất Văn Khanh - PGĐ Sở - Phó Trưởng Ban 

- Chỉ đạo việc phối hợp, cung cấp thông tin vói ngành Y tế, Công an tỉnh, 

Ban QLCKCN những nội dung liên quan về công tác phòng chống dịch Covid-

19 của Sở;  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét, cho phép nhập cảnh đối với thân nhân của các chuyên gia, 

nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nước ngoài của các doanh nghiệp đầu tư trên 

địa bàn tỉnh; đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng theo chỉ đạo của 

Chính phủ và các quy định hiện hàng của pháp luật 

3. Bà Nguyễn Thị Sâm - PGĐ Sở - Phó Trưởng Ban 

- Chỉ đạo phòng Lãnh sự triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong cơ quan theo kế hoạch của Sở; Chỉ đạo Văn phòng 

tổng hợp, xây dựng các báo cáo về công tác phòng, chống dịch của Sở theo 

quy định. 
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- Chỉ đạo việc quản lý nhân viên, người nước ngoài của các tổ chức Phi 

Chính Phủ đang hoạt động tại Vĩnh Phúc chấp hành các quy định liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.   

Chỉ đạo công tác phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giải quyết 

các vấn đề lãnh sự đối với người nước ngoài liên quan đến dịch Covid- 19 trên 

địa bàn tỉnh; 

- Chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, 

chống dịch tại cơ quan theo quy định; 

4. Ông Trần Hoài Dương - PGĐ Sở - Thành viên 

Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19 trên 

trang  thông tin điện tử, bản tin Đối Ngoại và trong cơ quan theo các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

5. Ông Đào Đặng Hòa - PGĐ Sở - Thành viên 

- Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại cơ quan theo kế hoạch sớ 203/KH-SNgV ngày 20/5/2021; 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch Covid - 19 

trong các tình huống khẩn cấp; 

- Trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở 

6. Ông Hoàng Văn Tuân - Chánh Văn phòng - Thành viên 

- Trường trực Ban chỉ đạo Covid- 19 của Sở; 

- Tham mưu, đề xuất ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, trung tâm 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; cập nhật, tổng hợp kết quả 

thực hiện và báo cáo theo quy định; 

-Tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp trong 

công tác phòng chống dịch Covid - 19 cho cán bộ Văn phòng theo kế hoạch 

của Sở;  

- Tham mưu xây dựng kịch bản trong trường hợp cơ quan có người có triệu 

chứng của Covid; 

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 đảm bảo cơ quan được an toàn. 

7. Ông Đông Văn Cường - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Hợp 

tác quốc tế - Thành viên 

        - Tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp trong 

công tác phòng, chống dịch Covid -19 cho cán bộ trong phòng theo kế hoạch 

của Sở ; 
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- Tham mưu việc cung cấp thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức quốc tế về tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của tỉnh; 

-  Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; 

8. Ông Nghiêm Văn Lập - Chánh Thanh tra Sở - Thành viên 

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm 

vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan theo kế hoạch Sở 

đã ban hành; 

-  Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

9. Ồng Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin đối 

ngoại và XTVT - Thành viên 

- Tham mưu về công tác thông tin, tuyên truyền; đăng tải kịp thời các 

văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và các 

văn bản chỉ đạo của Sở về phòng, chống dịch Covid-19 trên trang thông tin 

điện tử của Sở;    

-Tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp trong 

công tác phòng, chống dịch Covid - 19 cho cán bộ của Trung tâm theo kế 

hoạch của Sở. 

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ 

đạo Covid - 19 của Sở Ngoại vu. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo theo 

nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid- 19 của Sở đảm bảo theo đúng quy định. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thành viên BCĐ; 

- Các phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 
 

Q. GIÁM ĐỐC SỞ 

Nguyễn Việt Hưng 
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