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                            Tân Trào, ngày  27 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  

 (PCCC&CHCN) trên địa bàn xã Tân Trào 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN TRÀO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

 Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về 

tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 

về Phòng cháy chữa cháy (PCCC); 

 Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy; 

Thực hiện Kế hoạch số 882/KH-UBND, ngày 20/3/2023 của UBND huyện 

Thanh Miện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 

2023 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

trong tình hình mới trên địa bàn huyện Thanh Miện; 

 Theo đề nghị của Trưởng Công an xã tại Tờ trình số 01/TTr-CAX ngày 21 

tháng 3 năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

(PCCC và CNCH) xã Tân Trào (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các ông, bà 

có tên sau: 

 * Trưởng ban: Ông Phạm Văn Hưởng 

 * Các phó Trưởng ban:  

1. Ông Đoàn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND; 

2. Ông Lê Bảo Chung, Phó Trưởng Công an - Phó ban TT. 

 * Các thành viên: 

 1. Ông Vũ Văn Nhất, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự; 

 2. Ông Đỗ Văn Lợi, Cán bộ Văn hóa TT - TT; 

 3. Ông Nguyễn Quang Yên, Tư pháp - Hộ tịch; 

 4. Ông Lê Văn Nhâm, Văn phòng HĐND-UBND; 

 5. Bà Nguyễn Thị Thùy, Tài chính - Kế toán; 



 6. Ông Bùi Xuân Phương, Địa chính xây dựng - MT; 

 7. Ông Vũ Văn Tân, Địa chính NN - XD - TM; 

 8. Ông Bùi Văn Thiết, Lao động thương binh và xã hội; 

 9. Ông Nguyễn Văn Thuân, Hiệu trưởng Trường THCS; 

 10. Bà Vũ Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học; 

 11. Bà Phạm Thị Luyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non; 

 12. Bà Vũ Thị Hè, Trạm trưởng Trạm y tế xã; 

 13. Ông Phạm Văn Thuyên, Trưởng thôn Hoàng Tường; 

 14. Ông Nguyễn Văn Nguồn, Trưởng thôn Từ Ô; 

 15. Ông Vũ Văn Thạch, Trưởng thôn Lang Gia; 

 16. Ông Trần Văn Thịnh, Trưởng thôn Ngọc Lập; 

 17. Ông Ngô Văn Đúng, Trưởng thôn Ấp Yên; 

 18. Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng thôn An Xá. 

* Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban chỉ đạo 

1. Ông Trần Mạnh Hải, Chủ tịch UBMTTQ; 

2. Ông Vũ Văn Tuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

3. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ; 

4. Ông Phạm Văn Nguyện, Chủ tịch Hội Nông dân; 

5. Ông Vũ Thanh Khương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:  

1. Giúp Chủ tịch UBND xã xây dựng các chương trình, kế hoạch để chỉ 

đạo triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH; nghiên cứu, đề xuất xây 

dựng các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện bảo đảm để 

đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã. 

2. Giúp Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH của các ngành, địa phương, 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng, củng cố, 

bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, lực 

lượng PCCC chuyên ngành; thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” 

trong công tác PCCC và CNCH (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần 

tại chỗ và chỉ huy tại chỗ); xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; đề nghị khen thưởng những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH. 

4. Tổng hợp tình hình, tổ chức sơ kết, tổng kết theo chuyên đề về công tác 

PCCC và CNCH; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả 

công tác PCCC và CNCH tới UBND xã. 

5. Thành lập Tổ Thường trực để giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Tổ Thường 

trực giúp việc đặt tại Trụ sở UBND xã; thành viên của Tổ Thường trực do Công 

an xã quyết định. 

Điều 3. Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo 

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

trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ quy định 



trong Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo được ban hành kèm theo Quyết định 

này; nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

2. Công an xã là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm 

xây dựng Quy chế hoạt động, tham mưu thành lập Tổ thường trực giúp việc cho 

Ban Chỉ đạo và trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. 

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND xã; các Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình khi ban hành văn bản. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách nhà nước bảo đảm 

theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, đơn vị có 

liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Công an huyện (Đội CS PCCC&CNCH); 

- TT Đảng ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT./. 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Phạm Văn Hưởng 

 
 


