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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
BCĐ PCDB VIÊM ĐƯỜNG 

 HÔ HẤP CẤP DO VIRUT CORONA  

 

Số:         /TB-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 

 Nam Định, ngày        tháng 02 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Về việc phân công phụ trách địa bàn và thực hiện nhiệm vụ 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona tỉnh Nam Định 

 

 

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Nam Định; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các thành viên, Ban chỉ đạo phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:  
 

I. THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO: 

1. Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 

Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy. 

2. Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ 

Giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng 

với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa 

bàn tỉnh Nam Định và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bà Bùi Thị Minh Thu - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng BCĐ  

Chịu trách nhiệm:  

- Là đầu mối thường trực theo dõi toàn diện diễn biến dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch 

tễ tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh; 

- Chỉ đạo ngành y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Nam 

Định theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên 

ngành tiến hành kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do nCoV tại các địa phương.  
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II. CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO: 

1. Ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Trần 

Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế:  

Phụ trách địa bàn huyện Vụ Bản. 

2. Ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Tài Chính  

- Thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí để đáp ứng kịp thời cho hoạt động 

giám sát, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

 - Phụ trách địa bàn huyện Nam Trực 

3. Ông Hoàng Đức Trọng - Giám đốc Sở Lao động và Thương binh 

Xã hội; Ông Trần Minh Hoan - Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giám sát tình hình sức khỏe của 

những người lao động đang làm việc hoặc xuất phát, trở về từ các khu vực đang 

có dịch của Trung Quốc.  

4. Ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, 

chống dịch cho đối tượng học sinh, sinh viên.  

- Chỉ đạo, tổ chức giám sát tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên 

trong các nhà trường, thông báo với ngành y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.  

- Có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu 

cầu của ngành Y tế. 

5. Ông Bùi Quyết Toán - Phó Giám đốc Công an tỉnh  

- Chỉ đạo thực hiện đảm bảo an ninh trật tự cho việc cách ly y tế bắt buộc 

các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. Huy động lực lượng y tế ngành 

chủ động phương tiện, sẵn sàng tham gia phối hợp với lực lượng y tế địa phương 

phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Y tế trong công tác giám sát kiểm dịch đối với người 

nhập cảnh, đi về từ vùng có dịch. 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng 

về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.  

- Phụ trách địa bàn huyện Hải Hậu. 

6. Ông Đỗ Quốc Thiện - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

Ông Phạm Văn Phong - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh  

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong các đơn vị 

quân đội. Có kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch bệnh lan 

rộng.  

- Phụ trách địa bàn huyện Nghĩa Hưng. 
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7. Ông Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Ông Nguyễn Duy Hiển - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

Ông Trần  Đức Long - Phó Tổng Biên tập Báo Nam Định  

- Chỉ đạo và triển khai công tác truyền thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCoV.  

- Chủ động nắm bắt thông tin từ Sở Y tế, Bộ Y tế và cung cấp kịp thời, 

chính xác tới cộng đồng để người dân biết tình hình, tránh gây hoang mang; 

khuyến cáo người dân và khách du lịch khi có triệu chứng nghi ngờ thì cần cách 

ly và đến cơ sở y tế để được khám, phát hiện, điều trị kịp thời.  

- Phụ trách địa bàn thành phố Nam Định. 

8. Ông  Nguyễn Văn Công - Giám đốc Sở Giao thông vận tải  

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch 

cho các hành khách trên các phương tiện vận tải. Tổ chức thực hiện các phương 

án xử lý trong tình huống hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.  

- Phụ trách địa bàn huyện Mỹ Lộc. 

9. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Chỉ đạo nắm bắt thông tin về khách du lịch, đặc biệt những người đến từ 

vùng có dịch để truyền thông, vận động người dân, khách du lịch tự giám sát sức 

khỏe, kịp thời khai báo với cơ quan y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc 

bệnh do nCoV. 

- Chỉ đạo ngành văn hóa thông tin quản lý, theo dõi chặt chẽ lịch trình, 

tình hình sức khỏe của khách du lịch, khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách 

Trung Quốc hiện đang ở Nam Định.  

- Phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát 

hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt các công ty du lịch hủy các tua, gói 

du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có 

dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Nam Định. 

10. Các thành viên khác 

- Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình tích cực chủ động phối hợp 

với ngành Y tế tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCoV và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khi có yêu 

cầu. 

- Phụ trách địa bàn các huyện: 

+ Ông Nguyễn Minh Văn - Giám đốc Sở Công thương: Huyện Xuân 

Trường. 

+ Ông Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Huyện Ý Yên. 
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+ Ông Phan Văn Phong - Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Huyện Giao Thủy 

+ Ông Trần Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế: Huyện Trực Ninh. 

+ Ông Khương Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế: Huyện Nam Trực. 

 11. Sở Y tế có nhiệm vụ - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  

- Giúp Ban Chỉ đạo tham mưu các văn bản chỉ đạo; tổng hợp và báo cáo 

các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Nam Định theo quy định.  

- Giao Giám đốc Sở y tế chịu trách nhiệm phát ngôn về tình hình dịch 

bệnh theo quy định. 

Trên đây là phân công phụ trách địa bàn và thực hiện nhiệm vụ cho các 

thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên tăng cường công tác chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch. Báo cáo kết quả 

thực hiện kịp thời về Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Sở Y tế). Trong quá trình 

thực hiện nếu phát sinh nhiệm vụ mới sẽ phân công trực tiếp cho các thành 

viên./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực` HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ PCDB do nCoV; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện,  thành phố; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Đình Nghị 
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