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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19, ngành Y tế Lai Châu 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

 

     Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tinh Lai 

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

Sở Y tế Lai Châu; Quyết định số 32/QĐ-UBND. Ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Lai Châu ban hành theo Quyết định số 38/2018/QĐ-

UBND ngày 05/12/2018 của UBND tinh Lai Châu;  

Căn cứ Công văn chỉ đạo số 294/UBND-VX, ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 

Ngành Y tế tỉnh Lai Châu gồm các ông/ bà có tên sau: 

 1. Trưởng ban: BS.CKII Bùi Tiến Thanh- Giám đốc Sở Y tế 

 2. Các Phó trưởng ban: 

- Phó Trưởng ban thường trực: BS.CKII Nguyễn Thế Phong – Phó Giám đốc Sở 

Y tế; 

- BS.CKI Trần Đỗ Kiên – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

3. Các Ủy viên: 

- BS.CKI Hoàng Văn Thắng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

- BS.CKI Phạm Thanh Ngọc – Trưởng phòng TCCB 

- DSĐH Lý Xuân Lả - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược 

- BS Đặng Duy Hùng – Phó Chánh văn phòng Sở 

- BS.CKI Chử Thị Thanh Bình – Phó Trưởng phòng KHTC 

- BS.CKII Đào Việt Hưng – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh 

- BS.CKII Phạm Mạnh Hùng – Giám đốc Bệnh viện Phổi. 



- ĐHTC Cao Thế Khanh – Phó Trưởng phòng KHTC 

- Giám đốc TTYT các huyện, thành phố. 

* Tổ giúp việc BCĐ: 

- Tổ trưởng: BS.CKI Vũ Văn Phi – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

- Các thành viên: 

+ CN Lò Thị Lại – Chuyên viên phòng NVY 

+ BS Nguyễn Thị Loàn – Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y. 

+ BS Lê Vĩnh Bình – Chuyên viên phòng Thanh tra sở 

+ BS Nguyễn Trường Giang – Chuyên viên phòng KHTC  

+ BS.CKI Phạm Huỳnh Kháng - PGĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

+ BS Phạm Thị Soạn - cán bộ Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh 

+ Y sỹ Nguyễn Văn Sáng – cán bộ Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 Điều 2.  

* Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19: 

 - Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị 

bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi 

ngờ hoặc mắc dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo kết quả hoạt động với UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định. 

- Cơ quan thường trực BCĐ tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham 

gia công tác chỉ đạo và phòng chống dịch theo quy định hiện hành. 

- Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công cụ thể. Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

* Nhiệm vụ Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo ngành để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo 

điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc dịch 

bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo dịch theo quy định của Ban 

Chỉ đạo tỉnh. 

- Địa điểm thường trực Tổ giúp việc tại phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 



- Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công cụ thể. Tổ giúp việc Ban 

chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết 

định số 141/QĐ-SYT ngày 12/3/2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc kiện toàn BCĐ và 

tổ giúp việc BCĐ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virus Corona ngành Y tế Lai Châu. 

 Các ông(bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, TCCB, KHTC, 

Thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám đốc BVĐK tỉnh, 

Giám đốc bệnh viện Phổi, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế( b/c); 

- Cục Y tế dự phòng(b/c); 

- Viện vệ sinh Dịch tễ TW(b/c); 

- TT. UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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