
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống lao tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 

2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 73/TTr-SNV ngày 

03/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống lao tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực y tế: Trưởng Ban Chỉ đạo; 

2. Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; 

3. Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng: Phó trưởng 

Ban Chỉ đạo; 

4. Giám đốc Bệnh viện Phổi: Ủy viên thường trực; 

5. Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính: Ủy viên; 

6. Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên; 

7. Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên; 

8. Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên; 

9. Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ủy viên; 

10. Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ủy viên; 

11. Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ: Ủy viên; 

12. Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh: Ủy viên; 

13. Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Ủy viên; 

14. Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Ủy viên; 

15. Đại diện Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Ủy viên; 

16. Đại diện Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Ủy viên; 
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17. Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban M t trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

tham gia làm Ủy viên; 

18. Mời đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham gia làm Ủy viên; 

19. Mời đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia làm Ủy 

viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, điều phối các sở, ban, ngành, 

đoàn thể trong phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, 

góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, cụ thể như sau: 

1. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, phương hướng, giải pháp, chương trình 

hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng, chống bệnh lao nhằm 

chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030. 

2. Chỉ đạo, điều phối các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tăng cường công 

tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các cơ quan liên quan 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình hành động và các hoạt động 

liên quan đến phòng, chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam 

vào năm 2030. 

3. Định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế về tình hình hoạt động 

của Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt 

động theo quy chế. Chế độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đ t tại Bệnh viện Phổi thuộc Sở Y tế, 

có trách nhiệm giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó trưởng Ban 

Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Y tế để hoạt động. 

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 

30/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, 

chống lao tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

thành viên tham gia Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các 

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bệnh viện Phổi Trung ương; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                 Hồ Tiến Thiệu 
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