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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng
cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công văn số 1130/TCTK-VPTC ngày 02/8/2021 của Tổng cục Thống
kê về việc quán triệt Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 của
Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Cục Thống
kê thành phố Đà Nẵng gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm:
- Đảm bảo và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các biện pháp trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng;
- Chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thống kê, công chức, người lao động cùng
tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Cục Thống kê
thành phố Đà Nẵng;
- Kịp thời báo cáo UBND thành phố; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 thành phố khi có dịch xảy ra tại cơ quan;
- Xây dựng kịch bản, phương án và kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể
trong mọi tình huống có dịch và chưa có dịch xảy ra tại cơ quan;
- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, siết chặt các quy định phòng chống
dịch COVID-19 tại Cục;
- Bảo mật thông tin cá nhân người lây bệnh và người tiếp xúc theo quy
định;
- Lãnh đạo Cục phụ trách các Phòng, Chi cục Thống kê, là thành viên Ban
chỉ đạo trực tiếp phụ trách công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại đơn vị mình
phụ trách; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng khi để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị
mình phụ trách; báo cáo ngay Lãnh đạo Cục khi có trường hợp đi về từ vùng dịch,
các trường hợp F1, F2, F3 tại đơn vị mình phụ trách để có hướng xử lý.
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- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, các đơn vị thuộc Cục và các ông, bà
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng TCTK (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Chi cục Thống kê;
- Lưu: VT, TCHC.

CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Vũ
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DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TẠI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 73 QĐ-CTK ngày 04 tháng 8 năm 2021
của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)
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Họ và tên

Chức vụ đơn vị
công tác

Chức vụ

Cục trưởng

Trưởng Ban
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Trần Văn Vũ
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Trần Thị Lệ Trinh

Phó Cục trưởng

Phó trưởng ban
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Trần Nam Trung

Phó Cục trưởng

Phó trưởng ban
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Hồ Duy Khánh

Phó trưởng phòng
Tổ chức - Hành chính

Thành viên
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Nguyễn Thị Kiều Liên

Trưởng phòng Thống kê
Tổng hợp

Thành viên

6

Nguyễn Năm

Trưởng phòng Thống kê
Kinh tế

Thành viên
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Võ Thành Danh

Phó trưởng phòng, phụ
trách Phòng Thu thập
Thông tin Thống kê

Thành viên
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Bùi Hữu Hải

Trưởng phòng, Phòng
Thống kê Xã hội

Thành viên
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Tán Văn Hải

Bí thư Đoàn, Phó trưởng
phòng Thu thập thông tin

Thành viên

Trần Văn Hiếu

Trung đội trưởng BCH
Quân sự, Thống kê viên
phòng Thống kê Kinh tế

Thành viên

Chủ tịch Công đoàn,
Chuyên viên phòng
Tổ chức - Hành chính

Thư ký
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Trần Văn Thông

