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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

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

Căn cứ Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 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;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Quy
định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Thành lập  Ban chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; gồm các
ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế: Trưởng Ban.

2. Ông Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng Ban thường
trực.

3. Ông Lương Văn Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng Ban.

4. Ông Hà Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng: Phó Trưởng
Ban.

5. Ông Trương Đình Chính - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế: Thành viên.

6. Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế: Thành
viên.

7. Ông Nguyễn Trí - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế: Thành viên.

8. Ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức
khỏe: Thành viên.



9. Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm,
Trung tâm Y tế dự phòng: Thành viên.

10. Ông Nguyễn Viết Điện – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế:
Thành viên.

11. Ông Nguyễn Tuấn Đạt – Chánh Văn phòng, Sở Y tế: Thành viên.

12. Ông Nguyễn Xuân Hùng - Chánh Thanh tra, Sở Y tế: Thành viên.

13. Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa: Thành viên.

14. Ông Nguyễn Thanh Phước - Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi: Thành viên.

15. Ông Phạm Trung Thảo - Giám đốc Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí: Thành
viên.

16. Ông Trần Ngọc Triệu - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền: Thành viên.

17. Ông Tiêu Văn Linh – Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:
Thành viên.

18. Ông Bùi Xuân Thy - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu:
Thành viên.

19. Ông Đoàn Văn Bỉ - Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa: Thành
viên.

20. Ông Nguyễn Liên - Phó Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ: Thành
viên.

21. Ông Dương Văn Muôn - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Long Điền:
Thành viên.

22. Bà Trần Thanh Hoài Phương – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đất
Đỏ: Thành viên.

23. Ông Hồ Văn Hải - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc: Thành
viên.

24. Ông Phan Châu Thanh -  Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Đức:
Thành viên.

25. Ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y huyện Côn
Đảo: Thành viên.

26. Ông Vũ Mai Khanh - Giám đốc Trung tâm y tế Vietsovpetro: Thành viên.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương
liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; 

2



2. Tham mưu UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các địa
phương trong tỉnh; thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra;

3. Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của tỉnh; 

4. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương;

5. Tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các
cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

6. Đầu mối tập hợp các đề xuất kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh
trình UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công
chức, viên chức tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona (phụ cấp chống dịch, trực dịch ...) theo quy định.

Điều 3: Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban
chỉ đạo có nhiệm vụ phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona trên toàn tỉnh;

- Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực được sử dụng con dấu
của Sở Y tế; Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu
của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5: Các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; các cơ
quan, đơn vị trong và ngoài ngành y tế có liên quan; các cá nhân có tên ở Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Cổng TTĐT;
-  Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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