
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKHCN-VP 
V/v phân công tham mưu thực hiện nhiệm 

vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19 tỉnh  

Vĩnh Phúc, ngày      tháng 5 năm 2021 

   

  Kính gửi:   

     - Lãnh đạo Sở; 

    - Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch, bệnh Covid -19 tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc 

Sở phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn 

vị thuộc, trực thuộc Sở tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ công 

tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 như sau: 

1. Phân công Lãnh đạo Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

- Đồng chí Phạm Quang Nguyên - Giám đốc Sở: Chỉ đạo, điều hành chung 

về  công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

Sở Khoa học và Công nghệ. Chỉ đạo phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND 

huyện, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khối Văn phòng Sở; 

- Đồng chí Nguyễn Công Quang - Phó Giám đốc Sở: Trực tiếp chỉ đạo 

công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng. 

- Đồng chí Nguyễn Công Võ - Phó Giám đốc Sở: Trực tiếp chỉ đạo công 

tác phòng chống dịch tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Chỉ đạo bộ 

phận thường trực cập nhật tình hình, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Phó Giám đốc Sở: Chỉ đạo trong việc 

tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên trang Thông 

tin điện tử của Sở. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Trung tâm 

Thông tin KH&CN. 

2. Phân công nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Văn phòng Sở: Tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong Sở; đôn đốc, tổng hợp kết quả trong công tác 

phòng chống dịch bênh Covid-19 của bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ 

tại văn bản này làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Tổng hợp 
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chung tình hình của ngành để thực hiện báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất 

theo yêu cầu; Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện kiểm tra trách 

nhiệm công vụ và công tác phòng chống dịch bệnh các đơn vị thuộc, trực thuộc 

Sở; Đảm bảo  cơ sở vật chất trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại Sở an 

toàn, hiệu quả, tiết kiệm; Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Lãnh đạo 

Sở phân công. 

- Thanh tra Sở: Phối hợp với Văn phòng Sở kiểm tra trách nhiệm công 

vụ đối với công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị liên quan trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh; Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do 

Lãnh đạo Sở phân công. 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở: Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn được giao; Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị; Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên 

quan,thường xuyên, báo cáo, cập nhật tình hình việc thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh của đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

quyền quản lý về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở, các bộ phận chuyên môn 

tham mưu, thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 của Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở yêu cầu các cá nhân, đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nguyên 
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