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QUYET B!NH
Vê viêc thãnh 1p Ban Chi dio Phông chng dch bnh viêm du'&ng ho hp
cap do chüng m&i cüa vi rñt Corona ti thành phô Ba Nãng

UY BAN NHAN DAN THANH PRO BA NANG
Can cr Lut T chrc chInh quyn dja phLrang ngày 19 tháng 6 näm 2015;
CAn ci.r Luât Phông chng bnh truyn nhim s 03/2
007/QH12 ngày
21 /1 1 /2 007;
Can cü Chi thj s 05/CT-TTg ngây 28/01/2020 cüa Thu tung ChInh phü
v vic phông, chng dlch bnh viêm dng ho hp cp do chung mOi cüa vi rut
Corona gay ra;
CAn c.ir Chi thi s 06/CT-TTg ngây 31/01/2 020 cüa Thu t.rOng ChInh phii
v viêc tAng cu&ng các biên pháp phông, chng truOc các din bin phc tp
mui cüa dich bnh viêm du'ng ho hp cp do chung mi cüa vi rut Corona gay
ra
Xét d nghi cua Sà Y t t?i Ta trInh s 214/TTr-SYT ngày 31/01/2 020, d
nghi cüa So Nôi vu tai T trInh s 237/TTr-SNV ngày 0 1/02/2020,
QUYET IMNH:
Diu 1. Thành Ip Ban Chi do Phông chng djch bnh viêm duang ho hp
cp do chüng mai cüa vi rut Corona ti thành pM
Dà Nng (sau day vit tt Ia
Ban Chi do), gm các thành viên nhu' sau:
I. Tru'ng Ban Chi do: Ong Hunh Dirc Thci, Chu tjch Uy ban nhân dan
thânh pM Dà Nng.
2. Phó Trthng Ban Chi dao: Ong Lê Trung Chinh, Phó Chü tjch 1Jy ban
nhãn dan thành pM Dà Nng.
3. Phó Tru'ang Ban Chi dao Thu?ng trrc: Ba Ngo Thi Kim Yn, Giárn dc
Y t.

4. Uy viên Thng truc: Ong Nguyn Tiên Hng, Phó Giám dc So Y t.
5. Các Uy viêfl:

- Chánh Van phông Doàn di biu Quc hi, Hi dng nhân dan và Uy ban
nhân dan thành ph Dâ Nng.
- Giárn dôc Cong an thành ph Dâ N.ng.
- Chi huy trung B Chi huy Quân sir thành ph Dà Nng.
- Chi huy truâng B Chi huy B di Biên phông thành ph Dà N.ng.
- Giám dc S& Lao dng, Thuung birth và Xã hi.
- Giárn dôc S Giáo duc vã Dào tao.
- Giárn dc S Du ljch.
- Giám dôc S& Van hoá và The thao.
- Giárn dc S Thông tin và Truyn thông.
- Giárn dôc S& Giao thông Vn tâi.
- Giám dc S& Nông nghip và Phát trin nông thôn.
- Giárn dc Si Tài nguyen và Môi trung.
- Giárn dc S& Tài chInh.
- Giárn dôc Sâ Nôi vu.
- Giárn dôc S Ngoi vii.
- Giárn dc S& Cong Thucing.
- Giárn doe S Xây dirng.
- Twang Ban Quân 1' An toãn thrc ph.m thành ph Dà Nng.
- Tru&ng ban Quãn 1 dr an Dâu tu xây drng các cong trInh dan dung và
cong nghip Dà Nng.
- Ong Nguyn ut, Phó Giárn dc S Y t.
- Giárn dc Bnh vin Dà N.ng.
- Giárn dc Bnh vin Ph san Nhi Dà N.ng.
- Giáni dc Bnh vin Phi Dâ Nng.
- Giárn dc Trung tarn Kiêrn soát bnh tt thânh ph Dà Nng.
- Giárn dc Trung tarn Cp cru thânh ph Dâ Nng.
- Giárn dc Dãi Phát thanh và Truyên hlnh thành ph Dà Nng.
- TOng biên t.p Báo Dã Nng.
- Chii tjch liJy ban nhân dan các qu.n, huyn: Hài Châu, Thanh Khê, Ng€i
Hành San, San Trã, Cam L, Lien Chiêu, HOa Vang.
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6. M&i di din Iânh do các Co quan, don vj sau tham gia lam thânh viên:
- U' ban Mt trn t quc Vit Nam TP. Dà Nng.
- Ban Tuyên giáo Thành iy Dà Ning.
- Van phông Thành üy Dà Ning.
- Chü tjch Hi Cht thp do thàrih ph Dà Nng.
- Cc trithng Cic Quãn 1 thj tnr&ng Dà Nng.
- Cc truâng Cic Hãi quan thành pM Dâ Nng,
- Giám dc Di h9c Dà Nng.
- Giám dc Buu din thành pM Dà Nng.
- Giárn dc Cãng vçi Hang không min Trung.
- Giám dc Cáng Hang khong quc t Dà Ning.
- Giám dc Cáng vy Hang hâi Dà Nng;
- Giárn dc Cong ty TNIIII MTV Din lrc Dà Nng.
7. Tüy tInh hInh thirc t, Truâng Ban Chi do quyt djnh mäi them dai din
cüa các Ca quan, t chrc, don vj, doanh nghip, Ca nhân Co lien quan tham gia
lam thành viên chInh thirc trong các cuc h9p cüa Ban Chi do dê gop , tu' vn
và phi hcip thirc hin. Trrnng Ban chi dao quy& djnh thành 1p T Giüp vic
cüaBan Chidao.
8. SO' Y t ia co' quan thtxO'ng trirc Ban Chi dao, có nhim vv thng hçp danh
sách thành viên cii th; bão dam diu kin hot dng cüa Ban Chi do; giüp vic
cho Ban Chi dao thirc hin nhim v trong cong tác phOng, cMng dch bnh
viérn du'ng ho hp cp do chüng rnri cüa vi ri.it Corona.
Diu 2. Nhirn vy va quyn htn cüa Ban Chi do
1. Giiip Chü tjch Uy ban nhân dan thành pM: Chi do, diu hânh, pMi hcip
giü'a các so, ban, ngành, dja phi.ro'ng, các co quan có lien quan; phôi hp vOi các
co' quan thuc B, ngành, Trung u'o'ng dóng trên dja bàn, các co quan cüa Dãng,
Mt tr.n và các doàn th; diu pMi các ngun lrc, buy dng h tMng chInh trj
\'à cong dng tham gia vào cong tác phông, cMng djch, quyM Iit trin khai hQ'u
hiu các giài pháp nh.m phông ngüa, ngän chn và kMng ch djch bnh viêm
du'O'ng ho hp cp do chüng rnOi cüa vi rt Corona gay ra, sn sang 'ng phó vói
các tInh hung cüa djch bnh, hn ch thp nht tO vong.
2. T chOc thu'c liiên, dOn dc các sO, ban, ngânh, doãn th& dja phu'ong,
các co' quan có lien quan thy'c hin các chi do cOa ChInh phü, cac co' quan
Trung uo'ng và Chi,i tjch Uy ban nhãn dan thành pM.
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3. T chirc giao ban, kim dim, dánh giá tInh hInh, Mo cáo dt xuât, djnh
k cho cp trên v tInh hInh djch bnh và kt qua thrc hin theo quy dnh.
Diu 3. Ch d lam viêc và trách nhim cüa thành viên Ban Chi do
1. Thành viên Ban Chi dao boat dng theo ch dO kiêm nhim và thirc hin
nhim vi theo s1r phân cong cüa TruO'ng Ban Chi dao.
2. Lành dao Ban Chi dao duçc si:r diing con du cüa co quan ncyi cong tác
d ban hành các van bàn cüa Ban Chi dao.
Diu 4. Kinh phi heat dng cüa Ban Chi dao do ngân sách nhà nuàc Mo
dam theo quy djnh và các ngun vn hqp pháp khác.
Diu 5. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hãnh k tir ngày ky", ban hành. Ban
Chi dao tr giài th sau khi hoàn thành nhim vi1.
Diu 6. Chánh Van phông Doàn dai biu Quc hOi, HOi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng, Giám dc các S; ChU tjch T.Jy ban nhân
dan các qun, huyn; thu tnràng các co quan, t chirc, don vt có lien quan và các
thành viên Ban Chi dao chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. &J,/
Nci nIiin:
- NM Diêu 6;
- BCD QG (dê Mo cao);
- Thi.rng trirc Thành üy (dé Mo cáo);
- Thuing trirc HDND thành phô (d báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- UBMUQ VN TP;
- Cng thông tin din tir thành ph;
-Ltm:VT, SNV,SYT.
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