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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống  

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của  

vi rút Corona trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 89/QĐ - UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2020 của 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện 

Đình Lập. 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của từng ngành, cơ 

quan, đơn vị. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Đình Lập thông báo 

phân công nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các thành viên như sau:  

                      ( Có phụ biểu kèm theo) 

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo chấp hành sự phân công, thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo ( 

Trung tâm Y tế). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo đẻ báo cáo Trưởng ban xem xét, giải 

quyết. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ; 

- Lưu: VT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê văn Thắng 
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