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Bôc 1p - Tir do - Hnh phüc

QUYET DINH
V vic kin toàn Ban Chi dao Phông chng djch bnh viêm du'ô'ng ho hap
cp do chüng m&i cüa vi rut Corona ti thành ph6 Ba Náng thành
Ban Chi dio phông, chng dlch COVID-19 thành p Ba Nàng

U

BAN NHAN DAN THAN]EI PHO BA NANG

Can thLuç2t T chic chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can c& Luât tha do21, bd sung mt so' dieu cüa Lu2t To' chj'c ChInh phii và
Lut To' chzc chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can cLuatPhong, chO'ng bênh truyn nhilm ngày 21 tha'ng 11 nám 2007;
Theo d nghj cüa SO' Y tl tqi Cong van so' 476/SYT-NVY ngày 05 tháng 02
nám 2021 và d nghj cüa SO' Ni vy tgi TO' trinh sO' P+'1-/TTr-SNV ngày 0 'tháng
02-nám 2021.
QUYET B!NH:
Diu 1. Kiên toàn Ban Chi dao Phông cMng djch bnh viêm dix?ing ho hp
c.p do chung mi cUa vi rat Corona tai thành ph Dà Nng thành Ban Chi dao
phông, ch6ng djch COVID-19 thành ph Dà Nng (sau day vit tt là Ban Chi
dao) nhix sau:
1.Truâng ban: Ong Lé Trung Chinh, Chü tjch UBND thành ph6 Ba Nàng.
2. Phó Trithng ban Thi.r&ng trirc: Giám dôc Sr Y té.
3. Uy viên Thizô'ng trrc: Phó Giám d& S& Y t ph%1 trách cong tác phông,
cMng djch bnh truyn nhim.
4. Các Uy viên:
- Chánh Van phông UBND thành pM Ba Nng.
- Giám dic Cong an thành pM Ba Nng.
- Chi huy tru&ng B Chi huy Quan sir thành pM Ba Ning.
- Chi huy tru&ng B Chi huy B di Bién phông thành pM Ba Nng.
- Giám dc Si Lao dng - Thixo'ng binh và Xà hi.
- Giám dc Sâ Giáo duc và Dào tao.
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- Giám dc Sô Du lich.
- Giám dc Só VAn boa và Th thao.
- Giám dc S& Thông tin và Truyn thông.
- Giám dc S& Giao thông Vn tãi.
- Giám dc S Nông nghip va Phát trin nông thôn.
- Giám dc S Tài nguyen và Môi trithng.
- Giám dc S& Tài chInh.
- Giám dc S& Ni vi.
- Giám dc S& Ngoi vii.
- Giám d6c Si Tu pháp.
- Giám dic Sâ Cong Thiiang.
- Giám dc S& Xây dirng.
- Phó Giám d6c S& Y t phii trách Cong tác diu trj, xét nghim.
- Tru&ng Ban Quân 1 An toàn thrc phm thành ph Dà Nkg.
- Tnthng Ban Quân 1 Khu Cong ngh cao và các khu Cong nghip thãnh ph6
Dà Ning.
- Chü tjch UBND các qun, huyn: Hãi Châu, Thanh Khê, Ngü Hành San,
San Trà, Cm L, Lien Chiu, Hôa Vang.
- Giám dc Bnh vin Dà Nng.
- Giám dc Bnh vin Phii san Nhi Dâ Nng.
- Giám dc Beth vin Ph& Dâ Nkg.
- Giám dc Trung tam Kim soát bnh tt thành ph6 Ba Nng.
- Giám déc Trung tam Cp cfru thành ph6 Ba Nng.
- Di din lânh .10 Dài Phát thanh - Truyn hInh Ba Nng.
- Tnthng Ban Quãn 1 dir an du tt.r xây dirng các cong trInh dan diing Va
Cong nghip Ba Nng.
- M?ii d?i din lành d.o VAn phông Thãnh üy Ba Nng.
- Mi di din lânh dao Ban Tuyên giáo Thành Uy Ba Nng.
- Mi dai din lAnh do Ban VAn hóa - XA hi, Hi dn nhân dan thânh
ph Ba Nng.
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- M&i dti din 1nh do Di h9c Dà Ning.
- Môi di din lath do Uy ban Mt thn T quc Vit Nam thành ph Dà Nng.
- M&i dai din lânh dao Báo Dà Nng.
- Mi dai din länh d?o Hi Chcr thp do thành ph Dà Nng.
- M?yi di din länh do Bixu din thành ph Dà Nàng.
- Mñ Cc tru&ng Cic Hãi quan thành ph Dà Nng.
- Miii Cc tru&ng Ciic Quãn 1 thj trung Dà Náng.
- Mi Giám dc Càng Hang không quc t Dà Nng.
- Mñ dai din lânh do Cáng vi Hang không min Trung.
- M?yi dai din lanE do Cong ty TNIHJ-I Môt thành viên Din 1irc Dà Näng.
5. Tnräng hqp cn thit, Tnrng ban quy& djnh vic mi them dai din cüa
các cx quan, t chi'rc, don vi, doanh nghiêp, cá nhan có lien quan tham gia Ban Chi
dto d gop kin, tu vn và ph& hqp thirc hin.
Diu 2. Nhim vii, quyn hin cüa Ban Chi do
1. Giüp T.JBND thành ph6 Da Nang, Chü tjch UBND thành ph Dà Nng:
Chi dao, diu hành, ph& hop giia các sâ, ban, ngành, doàn th& dja phiiong, các
Ca quan Co lien quan; ph6i hop vói các Ca quan thuc B, ngành, Trung uang
dóng trén dja bàn, cac co quan cüa Dàng, Mt trn T quc Vit Nam; diêu phôi
các ngun hrc, huy dng h thing chInE trj và cong dng tham gia VàO Cong tác
phOng, chng djch, quy& 1it trin khai hftu hiu các giài pháp nhm phông
ngüa, ngn chn và 1çMng ch dich COVID-19, san sang ñng phó vâi các tInh
hung cOa djch bnh, h ch thp nht ti'r vong.
2. T chüc thuc hiên, dOn dc cac s&, ban, ngành, doàn the, dja phucing, các
ca quan cO lien quan th1rc hiên các chi dao cüa ChInh phü, các Ca quan Trung
uang và Chü tjch UBND thành ph Dà Nang v phOng, ch6ng djch COVID-19.
3. T chüc giao ban, kim dim, dánh giá tInh birth, báo cáo dt xuât, djnh k'
báo cáo cp có thm quyn v tInh hmnh dich bnh và k& qua thirc hin theo quy djnh.
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Theu 3. Che d9 lam vice, cci quan thircing tr1rc, trach nhiçm cua thanh
viên Ban CM do
1. Ban Chi dao boat dng theo ch d kiêm nhim và thc hin nhim vi
theo s1r phân cong cüa Tnrâng ban.
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2. Tru&iig ban sfr ding con du cüa UBND thành ph Dà Náng, Phó
Tnr&ng ban Thix?ing tr11c sCr diing con d,u cüa Sâ Y th d ban hành van bàn, diêu
hành hott dng cüa Ban Chi dao.
3. Ban Chi do có T giüp viêc do Phó Trizing ban Thuông trrc quyt djnh
và quy djnh nhim vi. T giüp vic dt t?i Van phông Sâ Y t.
4. S& Y t lam co quan thuông true Ban Chi dao, tng hcip danh sách thành
vien ci th và baa dam diu kin hot dng cüa Ban Chi do, To giüp vic. Các
Co quan, t chüc, do'n vj có ten Diu 1 có van bàn ci'r ngui tham gia Ban Chi
do và giri co quan thithng trirc Ban Chi dao.
5. Kinh phi hot dng cüa Ban Chi do do ngân sách nhà nuâc bão dam
theo quy djnh và các ngun vn hcip pháp khác.
Diu 4. Quy& djnh nay có hiu liie thi hành k tü ngày k3 và thay th các
quy& djnh: Quyt djnh s 378/QD-UBND ngày 01 tháng 02 näm 2020 cüa
UBND thành ph Dà Nng v vic thành 1p Ban Chi dao Phông ehng djch
bnh viêm throng ho hp cp do chüng md cüa vi i-Cit Corona ti thành ph6 Dà
Nng; Quyt djnh s 186/QD-UBND ngày 20 tháng 01 nAm 2021 cüa UBND
thành ph6 Dà Nkg v vic thay di Trithng Ban Chi do Phông chng djeh bnh
viêm duxOng ho hp cp do chüng md eüa vi rut Corona ti thành ph Dà Nng.
Diu 5. Chánh Van phOng UBND thành ph Dà N.ng, Giám doe các SO: Y
t, Ni vi, Tài chInh; UBND các qun, huyn; thU tnr&ng các Co quan, to chüc,
don v, Ca nhân có ten tai Diu 1 và Ban Chi dao chju tráeh nhim thi hành Quy&
djnh nay.!. /tQ_
No'i nhIn:
- Nhtr Diu 5;
- BCD QG PCD COVID-19 (dé báo cáo);
- Thtrmg trrc Thành üy (d báo cáo);
- Thtr&ng trirc HDND thành pho (dé báo cáo);
- Các Phó ChCt tch UBND thãnh ph6;
- C6ng thông tin din tü thành ph6;
- Ltru: VT, SNV, SYT.
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