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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày          tháng  02  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường  

hô hấp cấp Covid-19 tỉnh Đắk Lắk 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

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 virus Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đổi tên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

thành Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh 

Đắk Lắk. 

Điều 2. Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, gồm các cá nhân có tên sau đây:  

1. Ông Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, thành 

viên; 

2. Ông Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Búk, thành viên; 

3. Ông Phạm Văn Dần, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực 333, thành 

viên; 

4. Ông Nguyễn Chánh Duy, Giám đốc Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, 

thành viên.  

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế Ban Chỉ 

đạo ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-BCĐ ngày 11/02/2020; đồng thời, 

chỉ đạo đơn vị mình phụ trách chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các nội dung chỉ đạo của Chính 

phủ và các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan.  

https://www.vietnamplus.vn/tags/nCoV.vnp
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Bộ Y tế; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Covid -19 cấp tỉnh; 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Phòng TH; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.50b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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