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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19  

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ NAM 

 

 Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2016 

của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Thông báo số 846/TB-VPUB ngày 02/5/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị 

trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công 

văn số 1030/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 

Sở Khoa học và Công nghệ gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Tất Nhiên - Giám đốc Sở, Trưởng ban 

2. Ông Dương Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở, Phó trưởng ban 

3. Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chánh Văn phòng, thành viên 

4. Ông Nguyễn Văn Út - Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ 

sở, Chủ tịch công đoàn, thành viên 

5. Ông Trần Đình Biên - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Khoa 

học và công nghệ, thành viên 

6. Ông Vũ Đức Huy - Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, thành viên 

7. Ông Nguyễn Quốc Ân- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN 

và Kiểm định, kiểm nghiệm, thành viên  

8. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, thành viên 

9. Bà Tạ Thị Lan Hương - Phó Chánh Thanh tra, thành viên 

10. Bà Dương Thị Mai Sâm - Phó Chánh Văn phòng, kế toán trưởng, thành 

viên 



  

11. Bà Trần Hồng Nhung - Chuyên viên, Bí thư Chi đoàn thanh niên, 

thành viên 

Điều 2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo 

1. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh. 

2. Chỉ đạo công tác truyền thông của Sở về tính chất nguy hiểm và tác hại 

nghiêm trọng của dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh 

và ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống, xã hội đến hoạt động của Sở để nâng 

cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Sở. 

3. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng sở, 

các ông, bà có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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