
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI  

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày         tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phuơng năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 

corona gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh 

Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai 

gồm các ông (bà) có tên sau đây:  

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Gia Lai.  

3. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.  

4. Ủy viên:  

- Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; 

- Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; 

- Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; 
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- Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; 

- Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; 

- Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai; 

- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai. 

- Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Phó Giám Đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; 

- Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám Đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; 

- Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Giám đốc Cảng hàng không Pleiku; 

- Ông Lê Hồng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai; 

- Bà Lê Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum. 

5. Mời lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể sau tham gia làm Ủy viên: 

- Ông Tống Thới Mốc, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; 

- Ông Rơ Châm La Ni, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Gia Lai; 

- Bà Rơ Châm H’Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai; 

- Bà Phạm Thị Lan - Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai; 

- Bà Rơ Lan Nga - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai; 

- Ông Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; 

- Bà Chu Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai; 

- Ông Đoàn Minh Dưỡng - Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

 - Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa 

các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid -19 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những 

nội dung, công việc được phân công; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc 
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các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo lĩnh 

vực ngành, địa phương phụ trách. 

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, của tỉnh, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ 

Y tế, các Bộ, ngành trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và 

các quy định của pháp luật. 

- Hàng ngày báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp có thẩm quyền về tình hình 

dịch bệnh. 

- Khi một thành viên Ban Chỉ đạo thôi công tác tại cơ quan do mình đại diện, 

trong vòng 03 ngày sau, lãnh đạo cơ quan đó cử một đại diện khác thay thế. 

- Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo 

sự phân công của Trưởng ban. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng ban sử 

dụng con dấu của Sở Y tế tỉnh Gia Lai để ban hành văn bản, điều hành hoạt động 

của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.   

 Điều 4. Thành lập Ban Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống 

dịch Covid -19 gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo: Trưởng ban. 

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban Chỉ đạo - Phó ban; 

3. Các Ủy viên: 

- Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Huỳnh Việt Dũng - Phó Chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Ông Nguyễn Đặng Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 

- Bà Trần Thị Huệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám Đốc Sở Y tế; 

- Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Phó Giám Đốc Sở Y tế; 

- Ông Trương Công Hoài, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai; 

- Ông Đoàn Mạnh Thắng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế; 

- Ông Lê Bá Công, Chánh Văn phòng Sở Y tế; 

- Ông Trương Quang Tịnh, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng 

UBND tỉnh. 
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Điều 5. Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ 

 - Giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện kịp thời 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan. 

- Thảo luận tập thể những vấn đề quan trọng trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 của tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 

tỉnh phê duyệt. 

- Là đầu mối liên hệ với Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 của tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan thực hiện 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện toàn 

diện, đầy đủ, phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.  

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy 

quyền. Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo, họp trực tuyến với Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế cũng như họp trực tuyến chỉ đạo 

các địa phương. 

- Chỉ đạo việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong phòng ngừa, ngăn chặn, 

phát hiện dịch; tích cực kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch COVID-19.  

- Chỉ đạo việc tổng hợp, phân tích tình hình, đánh giá nguy cơ dịch bệnh .Theo 

dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, thông tin kịp thời. Triển khai các biện pháp 

đáp ứng phòng, chống dịch phù hợp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án, để 

chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu các tình huống dịch bệnh xảy ra. 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, cơ số thuốc, 

hóa chất, phương tiện, vật tư y tế, bố trí nhân lực để sẵn sàng phòng, chống dịch 

bệnh theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, dự 

phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế, người tiếp xúc tại cơ sở y tế và phòng chống 

lây lan cho cộng đồng. 

- Chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức mua sắm vật tư, trang thiết bị 

dự phòng và nhân lực để triển khai các biện pháp giám sát dịch bệnh, cách ly y tế, 

tiếp nhận, phân phối tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 và các đáp 

ứng phòng chống dịch kịp thời.  

- Thiết lập và thông báo rộng rãi đường dây nóng của ngành Y tế cho nhân 

dân được biết, kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh về tình hình dịch bệnh 

để có các biện pháp phòng chống hiệu quả. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo 

cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo tỉnh các văn bản chỉ đạo và các báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-

19 (Chỉ thị, Công điện, Công văn, Thông báo, Báo cáo, Quyết định, Kế hoạch…). 

- Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để đảm bảo 

công tác tham mưu, hậu cần, phục vụ cho Thường trực Ban Chỉ đạo. 
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Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới vi rút Corona gây ra.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ngành, 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ông (bà) có tên 

tại Điều 1, Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:         

- Như Điều 6; 

- Văn phòng Chính phủ(b/c); 

- Bộ Y tế (b/c); 

- TTr. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch các PCT.UBND tỉnh; 

- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành  
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