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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và
phòng chống cứu nạn năm 2022
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT, ngày 19/09/1997 của Bộ Trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BV, ngày 02/02/2018 của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế làm việc;
Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hà
Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang;
Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gồm các ông (bà)
có tên sau đây:
1. Ông. Nguyễn Quốc Dũng - Phó Giám đốc
: Trưởng ban
2. Ông. Đỗ Văn Nghĩa
- TP. KHTH
: Phó ban
3. Bà. Vũ Thị Thu Trang
- P. KHTH
: Thư ký
4. Bà. Nguyễn Thị Lan
- TP.TCCB
: Thành viên
5. Bà. Phạm Thị Kim Quy
- TP.HCQT
: Thành viên
6. Bà. Lê Thu Trang
- Phụ trách K. Dược
: Thành viên
7. Ông. Nguyễn Anh Tuấn
- Phụ trách P.VTTBYT : Thành viên
8. Ông. Đặng Đức Cường
- TP Điều dưỡng
: Thành viên
9. Bà. Đỗ Thị Kim Thanh
- TP.TCKT
: Thành viên
10.Ông. Đinh Viết Cường
- Phụ trách P.CNTT&TT : Thành viên
Điều 2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh có nhiệm vụ:
- Tiếp nhận đầy đủ thông tin, lệnh của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai
và phòng chống cứu nạn của Ngành Y tế và Tỉnh qua đường công văn hoặc
đường dây điện thoại với các số điện thoại sau:
* Tổng đài Bệnh viện
: 0219.3886411
* Trưởng ban
: 0912.037480
* Phó TB thường trực
: 0912.336377
* Cấp cứu 115.

- Xây dựng kế hoạch cho các tình huống dịch bệnh, điều động nhân lực và
tổ chức triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo, triển khai thực hiện trong các tình huống xảy ra dịch bệnh.
- Báo cáo Giám đốc, Sở Y tế các tình huống xảy ra dịch bệnh.
- Trong các tình huống vượt quá khả năng của đơn vị khẩn trương đề xuất
ý kiến và xin chỉ đạo của cấp trên.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị của Tổ tư vấn, tổ
cấp cứu điều trị, tổ cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng, tổ cấp cứu điều trị bệnh
nhân vừa và nhẹ, tổ điều trị lưu và các khoa phòng để kịp thời chấn chỉnh, bổ
sung nhằm mục đích thực hiện công tác phòng chống đạt hiệu quả cao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng các khoa, phòng và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4 (thực hiện);
- Ban Giám đốc (chỉ đạo);
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, KHTH.
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