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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
                                            

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

Căn cứ Văn bản số số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 

Corona gây ra;  

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, 

 

     QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), 

gồm các thành viên theo danh sách đính kèm. 

Điều 2.  hiệm v , quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona theo quy định của Luật Phòng 

chống bệnh truyền nhiễm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, 

hướng dẫn của Bộ Y tế.   

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ 

quan có liên quan, các huyện, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh, nhằm huy 

động nguồn lực tham gia và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh này. 



 

 

2. Tổ chức, phân công, thành lập các bộ phận giúp việc, hướng dẫn kiểm 

tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động 

với Chính phủ, Bộ Y tế và cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1.   hiệm v  của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Thủ 

trưởng các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo quyết định đơn vị, cá nhân giúp việc 

thực hiện nhiệm v  trong lĩnh vực được phân công. 

2. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ 

đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm v . 

3. Các văn bản do Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực ký ban 

hành, sử d ng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản do Phó Trưởng ban 

ký ban hành, sử d ng con dấu của Sở Y tế. 

4. Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các 

điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo theo 

quy định, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Y tế và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Sở Y tế - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lập dự toán 

kinh phí và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t  ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các 

cơ quan liên quan và các Thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận:   
- Bộ Y tế; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐ D tỉnh; 

- Chủ tịch UB D tỉnh;  

-  hư Điều 5; (thi hành) 

- Phó CVP UB D tỉnh; 

- Phòng KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX (Tùng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 hạm Minh Huấn 

 

 

(báo cáo) 
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