
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TH XA CTYA LO Dc JIp — Tir do — Hnh phñc 

Se,: /QD-UBND Cvca Lô, ngày tháng nám 2022 

QUYET D!NH 
PIiIn cong nhirn vi các thành viên Ban chi do chirong trInh myc tiêu phát 

triên lam nghip ben vfi'ng thj xã Cü'a Lô nãm 2022 

UY BAN NHAN DAN TH XA CIYA LO 
Gàn th Lut To ch&c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Lut tha di, 

bó sung mç3t so diéu cia Lut TO chi'c GiInh phi và Lut TO chic chInh 
quyén djaphwcrng ngày 22/11/2019, 

Can c&LugtLám nghip so 16/2017/QHJ4 ngày 15 tháng 11 näm 2017, 
Can ct Nghj djnh sO 156/ND-CT ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü ye vic quy djnh 
chi tiêt thi hành m7t sO diêu cia Lugt Lam nghip; 

Can cii' Quyêt djnh sO 683/QD-UBND ngày 28 tháng 02 nám 2022 cz.a UBND 
thj xä Cia LO ye vic kin toàn Ban C1hi dçio Chuv'ng trInh myc tiêu pha't triên Lam 
nghip ben vthig thj xã Ca LO nãm 2022; 

Theo dé nghj cia Trzthng phOng Kinh té và Hgt tru'Ong Hit Kiêm lam Vinh- 
Cra Ld. 

QUYET D!NH: 
IJiêu 1. Phân cong nhim vii các thành viên Ban chi dto chuong trInh m1ic 

tiêu phát triên lam nghip ben vU'ng thj xã Ci:ra Lô (sau day gi tat là Ban chi dto - 
BCD) nãm 2022, cii the nhu sau: 

1. Ong VO VànHüng - Phó Chü tjch UBND thj xã - Tru&ng ban: 
- Chi dto và diêu hành chung, chju trách nhim ye toàn b hot dng cüa Ban 

Chi do và chju trách nhim trtrc Chü tjch UBND tinh ye cong tác quân l', bão v 
và phát triên rirng cüa dja phuo'ng. 

- Quyêt djnh chuong trInh, kê hoch cong tác, nhQng van dê thuc phm vi 
chrc nãng, nhim vu, quyên hmn cüa BCD; triu tip,  chütrI và kêt 1un các cuc h9p 
cüa Ban chi do; thông qua các chi tiêu, nhim vi và triên khai to chirc th1rc hin có 
hiu qua các giài pháp quàn l, bão v và phát triên rimg hang näm cüa thj xã. 

- Phân cong nhim viii dOi vói Phó truâng Ban chi dao,  các thành viên Ban 
Chi dio phôi hçp thirc hin nhim viii gifla các thành viên. 

- Diêu dng h,rc 1uçng, phixang tin cüa các to chtrc và cá nhân de rng ciru 
trong nhQng tInh huông cap bach, khi xây ra cháy rirng hoc các vi vic vi phm 
nghiêm tr9ng lien quan den cong tác bào v và phát triên rung. 

2. Ong Nguyen HQu Thàng - Ht trir&ng Ht Kiêrn lam Vinh - Cü'a Lô - Phó 
BCD Thu&ng trirc: 

Giüp Truâng BCD thirc hin các nhim vii thuc thâm quyên cüa Tru'ng 
BCD; diêu hành hott dng và xu 1 cOng vic thuông xuyên cüa BCD; Thay mt 
Tru&ng BCD (khi Tru&ng Ban di yang hoc khi duc üy quyên) diéu hành giâi quyet 
cOng vic cüa BCD; Chi do diêu hânh lirc lung trong don vj thirc hin các nhim 
viicüa van phông BCD. Theo dOi, tOng hcp và tham muu cho BCD báo cáo kêt qua 
triên khai nhim vii QLBV&PTR, PCCCR vâi cap tren theo quy djnh. 

3. Ong Nguyen Xuân Thüy - Phó trithng Cong an Thj xâ - Phó ban: Chju trách 
nhim chi huy lixc lucng COnS an tham gia chQ'a cháy rung, chi do hrc lucmg COn 
an phôi hqp vOi hrc lung Kiêm lam và các phung trong chông chat phá rimg, phôi 
hp vâi các don vj có lien quan dieu tra lam rO nguyen nhân, truy tim thu phm gay 



ra cháy thng dê x1r 1 nghiêm nhtm giáo diic, phông ngüa ran de; Sn sang lirc hrçing 
dê tham gia chcra cháy r&ng. 

4. Ong Trân Nht Thành - Phó chi huy tru&ng Ban chi buy Quân s1r thj xã - 
Phó ban: Chi huy 1irc 1uçmg Quân di và Dan quân tir v trong cong vic bão v rrng 
và PCCCR; San sang içrc luçmg dê tham gia chüa cháy thng. 

5. Ong VO Van L' - Tru&ng phông Kinh tê - Ban viên: chü trI và phôi hçip vi 
Ht Kiêm lam tang cu&ng chi dio các bin pháp chông cht phá rirng, PCCCR; tham 
mu'u cho UBND thj xã các co chê chInh sách trong vic trông ri1rng, chäm sóc, báo 
ye và PCCCR. 

6. Ong VO Van Tbp - Chánb Van phông HDND - UBND Th xã - Ban viên: 
Sap xêp, bô trI các cuc hi nghj, giao ban kjp thai cho BCD. 

7. On Büi Nguyen Bäc - Phó Don tnrOng Don Biên phông c1ra khâu cáng 
Càa Lô - Ben Thüy - Ban viên: Chu trách nhim chi huy hrc lucing Biên phông 
trong cong tác bão v rrng và PCCCR; San sang hrc 1ung de tham gia chU'a cháy 
rrng. 

8. Ong Nguyen Trung Nam - Phó Ht tru&ng Ht Kiêm lam Vinh - Cüa Lô - 
Ban viên: Tham muu gi11p vic cho Phó BCD thung tr11c thirc hin tot các nhim 
viduçcBCDgiao. 

9. Ong Phan COng Dôi - Tru&n phông Tai nguyen & Môi trung - Ban viên: 
Chju trách nhirn phôi hcip vâi Ht Kiêm lam và Uy ban nhân dan các phung kiêrn 
tra dánh giá kêt qua thirc hin Cong tác chuyên dôi rn11c dIch sir diing rmg va dat 
Lam nghip; dánh giá tác dng mOi tnthng do cháy rüng gay ra. 

10. Ong Nguyen Khãc Giang - Phó Giárn dôc Trung tam Van boa - The thao 
- Truyên thông - Ban viên: Chju trách nhirn phôi hçip Ht Kiêm lam và chInh quyên 
các phixông thrc hin nhim vii tuyên truyên các van ban ye bâo v rimg và PCCCR, 
cap dir báo cháy r1rng trong müa näng nóng. 

11. Chü tjch UBND các phi.thng Nghi Tan, Nghi Huang va Nghi HOa - Ban 
viên: Chju trách huy dng 1irc 1ung, phuang tin ti chô và trirc tiêp chi buy chüa 
cháy rün khi có cháy rirng xáy ra trên dja ban quán l. 

Diêu 2. Các thành viên BCD can cü nhim vii duc phân công, chü dng xây 
dirng kê hoch, phôi hçip vOi Van phông thixing tr1rc BCD (Hat Kiêm lam) dê to 
chic kiem tra, chi d?o  thirc hin tot cOng tác bão v thng va phOng cháy, chüa cháy 
ruing, thng xuyên báo cáo két qua ye van phOng BCD. 

Các thanh viên BCD thrc sir diing,phuang tin, 1urc ltrcin cüa don vj mInh 
phic v11 nhim v1i duçic phân cong ti quyêt djnh nay khi can thiêt. 

Diêu 3. Quyet djnh có hiu 1irc kê tü' ngây k./. 
Chánh van phOng HDND-UBND thj xâ, Thu tru&ng các ban, nganh, dun vj 

lien quan; Chü tjch UBND phu&ng yá các ong(ba) cO ten ti Dieu 1 chju trách nhim 
thi hânh Quyêt djnh này. 

ATo'i n/ian: 

- Nhr diu 3; 
- BCD tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xä; 
- Luu: VT, K,...... 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

 

VO Van Hung 
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