
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố Tam Điệp 

 (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

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

Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30/6/1989;  
 Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành 
Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trong tình hình mới; 
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UB ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 17/6/2016 của ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;  

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Y tế thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố (Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người), gồm các thành viên sau:  

I. Trưởng Ban  

Đồng chí Vũ Đình Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố;     

II. Các Phó Trưởng ban 

1. Đồng chí Trưởng Phòng Y tế thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực; 

2. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Phó Trưởng ban.      

III. Các Ủy viên 

1. Đồng chí Trưởng Công an thành phố;    

2. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố;  

3. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

4. Đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ thành phố; 

5. Đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;  

6. Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố;  

7. Đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế thành phố; 

8. Đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

9. Đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

10. Đồng chí Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố; 

11. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố; 

12. Đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố;  
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13. Đồng chí Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Tam Điệp; 

IV. Mời tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo 

1. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt 

Nam thành phố; 

2. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

3. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; 

4. Đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố; 

5. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 

6. Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

 - Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân; kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án về Y tế; kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn thành phố.  

 - Xây dựng, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng 

thành viên Ban Chỉ đạo. 

 - Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra UBND các phường, xã và các ngành triển 

khai, thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, kế hoạch 

thực hiện các chương trình, dự án về Y, kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh 

ở người. Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị 

xã hội thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hoá về Y tế.    

- Định kỳ tổng hợp kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 

nhân dân trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố và Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân tỉnh theo quy định.  

- Giao Phòng Y tế thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. 

- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được 

sử dụng bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để thực hiện nhiệm 

vụ được phân công. 

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố được thực hiện theo quy 

định hiện hành của nhà nước. 

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

1662/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Tam Điệp. 
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trưởng phòng Y tế 

thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các 

phường, xã; các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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