
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  369/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày  31  tháng 01 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
 trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30/6/1989; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng 
Chỉnh phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban 
Chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện 
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona 
trên địa bàn huyện Chi Lăng; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng (gọi tắt là 
Ban Chỉ đạo) gồm các thành phần sau:  

1. Ông Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện  - Trưởng ban; 

2. Mời ông Long Văn Nhân, Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức 
Huyện ủy - Tham gia Phó Trưởng ban;   

3. Phó Chủ tịch UBND huyện, Phụ trách Văn hoá - Xã hội - Phó Trưởng ban; 

 4. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó Trưởng ban Thường trực; 

 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành viên; 

 6. Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Thành viên; 

7. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Thành viên;  

 8. Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện - Thành viên; 

 9. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Thành viên; 
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 10. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện - Thành viên; 

 11. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Thành viên; 

 12. Trưởng Công An huyện - Thành viên; 

 13. Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Thành viên; 

 14. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - Thành viên; 

 15. Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện - 

Thành viên; 

 16. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện tham gia -Tham gia thành viên; 

 17. Mời Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Tham gia thành viên; 

 18.  Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Tham gia thành viên;  

 19. Mời Bí thư Huyện Đoàn - Tham gia thành viên; 

 20. Mời Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện - Tham gia thành viên; 

 21. Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV, Trung tâm Y tế huyện - 
Thành viên; 
 22. Mời Hiệu trưởng các Trường: THPT Chi Lăng; THPT Đồng Bành; 
THPT Hòa Bình; Trường PTDT Nội trú THCS huyện Chi Lăng – Tham gia 
Thành viên  
 23. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện - Thành viên. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

 Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động giữa các phòng, ban, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn và các tổ chức có liên quan; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona gây ra. 

2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Trung tâm Y tế huyện. Ban 
Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo quy định chế độ 
làm việc và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Trung tâm 
Y tế huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, ban, 
ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành phần có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
368/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc Thành lập 
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 
- Sở Y tế (BC); 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 

Đinh Hữu Học 
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