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UBND HUYỆN SA THẦY 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH 

 

Số:            /QĐ-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Sa Thầy, ngày        tháng     năm 2020 

                                  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra  

trên địa bàn huyện Sa Thầy 
                        

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH  

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA  

VI RÚT CORONA GÂY RA HUYỆN SA THẦY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;   

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Sa Thầy về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona; 

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Sa Thầy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra huyện Sa Thầy 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo),  
 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên địa bàn huyện Sa Thầy, như 

sau: 

- Ông Trần Văn Tiên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin – Tổ trưởng; 

- Ông Lê Khắc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện – Tổ phó; 

- Ông Trương Anh Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch và Truyền thông huyện – Thành viên; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – Thành viên. 

Mời Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau tham gia với tư cách thành 

viên: 
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Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động huyện. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ tuyên truyền: 

- Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, nhất là trên hệ thống loa truyền thông các xã, thị trấn. 

- Soạn thảo tài liệu tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu 

số tại chỗ để cung cấp cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. 

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ suốt trong các tình huống có 

dịch xảy ra. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra phân 

công. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các Ông, Bà có tên trên tại 

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

 

       Nơi nhận: 
 

- Như Điều 3;  

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo; 

- Lưu VT-LTVXN. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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