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Nam Định, ngày        tháng 02 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 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 172/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh về phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây 

gọi chung là Tổ công tác), bao gồm: 

1. Ông Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng; 

2. Bà Chu Thị Hồng Loan - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên; 

3. Ông Khương Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên; 

4. Ông Phạm Đức Chính - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội, thành viên; 

5. Ông Bùi Quyết Toán - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên; 

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

viên; 

7. Ông Phạm Văn Phong, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành 

viên; 

8. Ông Đinh Hoàng Dũng - Trưởng phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, 

thành viên. 
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Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác 

1. Cập nhật thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (dịch bệnh nCoV), hàng ngày báo cáo 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch bệnh dịch bệnh nCoV.  

3. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải 

pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh dịch bệnh nCoV. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Tổ công tác 

1. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổ trưởng 

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm 

vụ của Tổ công tác và phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu 

công tác. 

2. Tổ trưởng Tổ công tác sử dụng các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh giúp việc cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký; Tổ công tác tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các thành viên của Tổ 

công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Như Điều 5; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP7, VP12, VP2. 

                              

               CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

            Phạm Đình Nghị 
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