ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 295 /QĐ-UBND

Liên Chiểu, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona quận Liên Chiểu
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21
tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virut Corona gây ra;
Căn cứ Kế hoạch về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp cho chủng
mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm
theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của UBND
thành phố Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Phòng Y tế tại Tờ trình số 15/TTr-PYT ngày 03 tháng 02
năm 2020,
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 quận Liên Chiểu (sau đây viết tắt là Ban
Chỉ đạo), gồm các thành viên như sau:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận.
2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận.
3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực: Ông Phan Trình, Trưởng phòng
Y tế.
4. Ủy viên Thường trực: Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế.
5. Các Ủy viên:
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận;
- Trưởng Công an quận;
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận;

- Trưởng Phòng Nội vụ;
- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin;
- Trưởng Phòng Quản lý Đô thị;
- Trưởng Phòng Kinh tế;
- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao;
- Trưởng Ban Quản lý các chợ;
- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5;
- Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;
- Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Hội
Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận.
6. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định việc mời thêm đại diện của các cơ quan,
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tham gia làm thành viên
chính thức trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để góp ý kiến, tư vấn và phối
hợp thực hiện.
7. Phòng Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Trưởng Phòng Y tế
thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ tổng hợp danh sách thành viên
cụ thể, các văn bản chỉ đạo, bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; giúp
việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận: Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa
các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan có liên quan; phối hợp
với các cơ quan thuộc Bộ, ngành, Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ quan
của Đảng, Mặt trận Tổ quốc; điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính
trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch, quyết liệt triển khai
hữu hiệu các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, sẵn sàng ứng
phó với các tình huống của dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.
2. Tổ chức thực hiện, đôn đốc các phòng, ban, đoàn thể, các phường, các cơ
quan có liên quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ủy
ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.
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3. Tổ chức giao ban, kiểm điểm, đánh giá tính hình, báo cáo đột xuất, định
kỳ cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh và kết quả thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chế độ làm việc và trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo
1. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện
nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.
2. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác
để ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo
đảm theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban
Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, thủ trưởng các phòng,
ban, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị
có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- BCĐ TPĐN (để báo cáo);
- Thường trực Quận ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND quận (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND quận;
- UBMTTQ VN quận;
- Trang thông tin điện tử thành quận;
- Lưu: VT, VP, PYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân quận Liên Chi
Email: quanlienchieu@danang.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 06-02-2020 10:14:02 +07:00

Nguyễn Đăng Huy
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