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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các lái xe, phụ 
xe chuyên chở hàng hóa dừng nghỉ tại Khách sạn Hoàng Tiếp - Địa chỉ: Tiểu 

khu 39, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn trong việc thực hiện phòng,  
chống dịch bệnh Covid-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người 
lao động”; 

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức 
phối hợp liên ngành; 

Theo đề nghị của Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các lái xe, 

phụ xe chuyên chở hàng hóa dừng nghỉ tại Khách sạn Hoàng Tiếp - Địa chỉ: Tiểu 

khu 39, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Lường văn Chiển - Chỉ huy trưởng BCHQS xã - Tổ trưởng 

2. Ông: Trần Ngọc Khánh - Phó Trưởng Công an xã, Tổ phó. 

* Thành viên 

3. Ông: Cầm Văn Khới - Công an Thường trực xã. 

4. Ông: Giàng A Păng - Viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện - 

Tổ phó. 

5. Ông: Nguyễn Văn Mạnh - Thôn đội trưởng bản Mé Lếch. 
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 6. Ông: Sồng A Thềnh - A Trưởng cơ động xã. 

7. Ông: Nguyễn Thị Hòa - Y tế tiểu khu 2. 

8. Ông: Lò Thị Inh - Y tế bản Bà Cang. 

9. Quách Thị Liên - Nhân viên khách sạn Hoàng Tiếp 

10. Quách Thị Duy - Nhân viên khách sạn Hoàng Tiếp 

 Điều 2: Nhiệm vụ, chế độ hoạt động 

2.1. Nhiệm vụ 

- Kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn việc tiếp đón các lái xe, phụ xe chuyên 

chở, bốc dỡ hàng hóa trên địa bàn huyện có nhu cầu dừng nghỉ tại Khách sạn 

Hoàng Tiếp - Địa chỉ: Tiểu khu 39, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn trong việc thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Tổ công tác trực 24/24 giờ (bắt đầu từ ngày ký cho đến khi có Văn bản dừng). 

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công, thực hiện 
phân công trực cho các ca trực vòng trong đảm bảo 15 ngày/1ca; hàng ngày Tổ 
trưởng báo cáo tình hình các nội dung hoạt động của tổ về Ban chỉ đạo phòng, 
chống Covid huyện. 

 2.2. Chế độ hoạt động 

- Tổ làm việc theo hình thức kiêm nhiệm; lương và các khoản phụ cấp thực 

hiện theo quy định của Nhà nước; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ 

trưởng phân công. Tổ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc có Thông báo 

của UBND huyện. 

- Việc sử dụng con dấu: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2131/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện./.  

Nơi nhận:     

- Như Điều 3; (T/h) 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện;  (B/c) 
- Lãnh đạo UBND huyện ; 
- Lưu: VT.                                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Tiến Đĩnh 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-09-15T15:48:38+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Vũ Tiến Đĩnh<dinhvt.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-15T17:19:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn<maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-15T17:19:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn<maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-15T17:19:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn<maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




