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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống  

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

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Quyết định 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

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 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát phòng chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các cơ sở y tế 

và các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm các ông, bà sau đây: 

Đoàn 1: 

1. Ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế  - Trưởng đoàn; 

2. Ông Lê Chánh Thành, Trưởng Phòng TCCB - SYT - Thành viên; 

3. Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó TP Nghiệp vụ Y - Thành viên; 

4. Ông Phan Minh Toàn, Chánh Thanh tra Sở  - Thành viên; 

5. Ông Lê Ngọc Thắng, TP Chỉ đạo tuyến- BVĐK tỉnh - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Chí Trung, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật    

- Thành viên; 

 

Đoàn 2:  

1. Ông Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó TP Nghiệp vụ Y  - Thành viên; 

3. Ông Nguyễn Đình Thiện, Chánh Văn phòng Sở - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Sở - Thành viên; 



5. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó GĐ Trung tâm KSBT - Thành viên; 

6. Ông Vương Khả Quế, Trưởng phòng KHTH- BVĐK tỉnh   - Thành viên; 

Mời Trưởng Phòng Y tế tham gia khi kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế và 

địa phương trên địa bàn cấp huyện. 

Điều 2. Nhiệm vụ, địa phương, thời gian, kinh phí thực hiện kiểm tra, giám 

sát: 

- Nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, 

phương tiện, thiết bị và các phương án phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  theo Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng 

Chính phủ và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế; 

yêu cầu các cơ sở y tế, địa phương khắc phục ngay các nội dung chưa đạt. 

- Địa điểm kiểm tra, giám sát: 

 + Đoàn 1: Các cơ sở y tế và địa phương, đơn vị trên địa bàn các huyện: 

Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh; thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà 

Tĩnh và các bệnh viện tuyến tỉnh. 

+ Đoàn 2: Các cơ sở y tế và địa phương, đơn vị trên địa bàn các huyện Can 

Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang và Thị xã Hồng 

Lĩnh. 

- Thời gian kiểm tra giám sát: Kể từ ngày 04/02/2020 đến khi công bố hết 

dịch. 

- Kinh phí thực hiện kiểm tra, giám sát phòng chống dịch thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

- Giao Văn phòng Sở bố trí phương tiện phục vụ các đoàn kiểm tra, giám 

sát. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Đoàn tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

 Chánh Văn phòng, các phòng chức năng Sở Y tế, các đơn vị liên quan và 

các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                            
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- BCĐ PCD nCov tỉnh; 

- UBND cấp huyện (để p/h); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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