ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY CÀ MAU
*
Số 211-QĐ/TU

Cà Mau, ngày 27 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập các Tổ công tác trực tiếp phụ trách
địa bàn huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19
-----

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống đại
dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập các Tổ công tác trực tiếp phụ trách địa bàn huyện,
thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như sau:
1. Thành phố Cà Mau
- Đồng chí Phạm Thành Ngại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư
Thành ủy Cà Mau, Tổ trưởng.
- Đồng chí Dương Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh.
- Đồng chí Đặng Dư Phương, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh.
- Đồng chí Trần Văn Tý, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đồng chí Phạm Công, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
2. Huyện U Minh
- Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng.
- Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn.
- Đồng chí Lưu Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
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- Đồng chí Triệu Hiệp Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
3. Huyện Thới Bình
- Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ
trưởng.
- Đồng chí Trần Hoàng Nhỏ, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
- Đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy.
- Đồng chí Phạm Việt Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
4. Huyện Ngọc Hiển
- Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng.
- Đồng chí Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn phụ trách
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân
tỉnh.
- Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh.
- Đồng chí Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
5. Huyện Đầm Dơi
- Đồng chí Võ Thanh Tòng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Tổ
trưởng.
- Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh.
- Đồng chí Huỳnh Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Lưu ý, đồng chí Tổ trưởng phải thường xuyên báo cáo, xin ý kiến đồng
chí Trần Hồng Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách Đảng bộ huyện.
6. Huyện Cái Nước
- Đồng chí Trịnh Văn Lên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Tổ trưởng.
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- Đồng chí Lê Chí Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Đồng chí Cao Hoàng Lễ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
- Đồng chí Đào Hồng Quyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Lưu ý, đồng chí Tổ trưởng phải thường xuyên báo cáo, xin ý kiến đồng
chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách Đảng bộ huyện.
7. Huyện Trần Văn Thời
- Đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng.
- Đồng chí Lượng Trọng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy.
- Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- Đồng chí Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
- Đồng chí Huỳnh Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
8. Huyện Năm Căn
- Đồng chí Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng.
- Đồng chí Nguyễn Hồng Vệ, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính
trị tỉnh.
- Đồng chí Hà Thanh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân
tỉnh.
- Đồng chí Võ Quốc Tín, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đồng chí Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
9. Huyện Phú Tân.
- Đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ trưởng.
- Đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.
- Đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh.
- Đồng chí Từ Công Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
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Điều 2. Nhiệm vụ thực hiện
- Trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách (đứng chân tại địa
bàn, kể cả ban đêm) phối hợp với các huyện, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai, thực hiện các biện pháp về phòng,
chống dịch bệnh. Lưu ý: Từng đồng chí phải nghiên cứu thật kỹ, cập nhật
thường xuyên các văn bản để nắm vững nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung
ương, của tỉnh (nhất là các văn bản mới ban hành, mới có ý kiến chỉ đạo) để
hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai, thực hiện.
- Hàng ngày phải trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn địa phương (nhất là xã,
phường, thị trấn, đến khóm, ấp), theo dõi sâu sát, nắm chắc người từ ngoài tỉnh
về ở từng hộ gia đình để quản lý theo quy định về phòng, chống dịch; kiểm tra
thực tế các biện pháp phòng, chống dịch ở cơ quan, đơn vị, khóm, ấp, các chợ,
khu vực đông người, các điểm lên, xuống hàng hóa…); thường xuyên tuyên
truyền, động viên cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng,
chống dịch.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
- Đồng chí Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; cuối
giờ làm việc hằng ngày Tổ công tác họp với thường trực huyện ủy, thành ủy,
thường trực ủy ban nhân dân và thường trực ban chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 huyện, thành phố để đánh giá các mặt công tác phòng, chống
dịch trong ngày, rút kinh nghiệm và thống nhất chỉ đạo tiếp theo; những việc
khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền thì giải quyết ngay, những việc vượt
thẩm quyền báo cáo xin ý kiến kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về
Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) mỗi ngày 01 lần, trong thời gian
từ 16 giờ đến 17 giờ; đối với những vấn đề đột xuất, khó khăn, vướng mắc vượt
thẩm quyền báo cáo ngay bằng điện thoại hoặc Zalo về Thường trực Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh để cho ý kiến.
- Các đồng chí được phân công nêu trên nếu có yêu cầu phải xử lý công
việc cơ quan thì đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo xin ý kiến
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy (hoặc hằng tuần xây dựng lịch làm việc của lãnh
đạo cơ quan, đơn vị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến).
- Các huyện ủy, thành ủy chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của đồng chí Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn và phối hợp chặt chẽ với Tổ
công tác để thực hiện đạt yêu cầu cao nhất nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.
- Yêu cầu thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh
phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các huyện, thành phố lưu ý phải
gắn ứng với từng Tổ công tác theo Quyết định này.
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- Phương tiện phục vụ công tác: Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Sở Tài
chính đảm bảo.
Điều 4. Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng
chí có tên ở Điều 1 thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Các đồng chí thành viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Tiến Hải

