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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường  

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

 

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG BẮC NINH 
 

 Căn cứ Quyết định số 165/QĐ- VNPT-HĐTV- NL ngày 31 tháng 05 năm 2016 

của Hội đồng Thành viên - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường phổi hô 

hấp do chủng mới của virut Corona gây ra; 

Căn cứ công văn số 409/VNPT-VP ngày 21/01/2021 của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam về việc triển khai chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng NS-TH. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại Viễn thông Bắc Ninh, gồm các ông (bà) có tên 

sau: 
 

1.  Ông: Đỗ Mạnh Hùng Phó Giám đốc Trưởng ban 

2.  Bà: Kiều Thị Kim Thành Chủ tịch Công đoàn Phó ban 

3.  Ông: Bùi Thế Bắc Trưởng phòng NS-TH Thành viên  

4.  Bà:  Nguyễn Thị Khánh Linh KTT. Trưởng phòng KT-KH Thành viên 

5.  Ông: Nguyễn Văn Thịnh Trưởng phòng KT-ĐT Thành viên 

6.  Ông: Lê Doãn Bình Phó phòng NS-TH Thành viên TT 

7.  Bà: Nguyễn Thu Nhàn Trưởng Ban QLTN Thành viên 
 

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Viễn thông Bắc Ninh có 

nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp, phòng, chống 

dịch Covid -19 tại Viễn thông Bắc Ninh. 



-  Tổ chức truyền thông đến toàn thể người lao động tại Viễn thông Bắc Ninh về 

phòng, chống Covid-19. 

- Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 của các đơn vị trực thuộc. 

- Phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong việc phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và trong Tập đoàn. 

- Thực hiện chế độ báo cáo Giám đốc, Tập đoàn, các cơ quan Nhà nước (nếu có) 

định kỳ/đột xuất về tình hình dịch bệnh của Viễn thông Bắc Ninh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Tập đoàn giao. 

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

số 114/QĐ-VNPT-BN-NSTH ngày 03/02/2020. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona tự giải thể sau khi có thông báo hết 

dịch Covid-19 của các cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 4. Các ông (bà): Trưởng các phòng, ban chức năng, Giám đốc các đơn vị 

trực thuộc và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT, NS-TH.      

 

 

 

 

 

 

Số eOffce: 85992 /VBĐT           
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hiền 
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