
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI  XA CUA LO Dc lap - Tir do - Htnh phuc  

S: /QD-UBND Ca Lô, ngày tháng na/n 2022 

QUYET DNH 
Vê vic thành 1p Ban chi huy Phông, chông thiên tai - TIm kiêm cfru nin 

và Phông thU dan sr thi xã Cfra Lô 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THI XA CITJA LO: 

C'àn cii' Lut T chjc chInh quyn d/a phtro'ng ngày 19/6/2015; Luát tha dó'i, bó 
sung mt so diêu Luat  TO chtc ChInh pht và Lut TO chtc chInh quyén ngày 
22/11/2019, 

Can ct Lu42t Phông chO'ng thiên tai ngày 19/6/2013, Luçt st'ca dói, bO' sung mç5t 
sO diéu cüa Luçt PhOng, chOng thiên tai và Lut Dê diêu ngày 1 7/6/2020; 

Can th Lu2t QuOc phOng ngày 08/6/2018, 
Can ci Nghj d/nh so 66/2021/ND-CT ngày 06/7/202 1 cia ChInh phi Quy djnh 

chi tiêt thi hành mçt sO diêu ciaLuçt PhOng, chong thiên tai và Lut sith dOi, bO sung 
mt sO diéu cta Lut PhOng, chOng thiên tai và Luát Dê 1iéu, 

Can cNghf djnh so 02/2019/ND-CT ngày 02 tháng 01 nàm 2019 cza C'hInhphñ 
ye PhOng thi dan sic, 

Theo dé nghj cia Tru'O'ng PhOng Kinh tê, Tru6'ngphOng Nç5i vy th/ xâ, 

QUYET IMNH: 
Diu 1. Thành 1p Ban Chi huy Phông, chng thiên tai - TIm kim ciru nan  và 

Phông thu dan sir thj xã Cüa Lô (Ban chi huy PCTT-TKCN và PTDS) gm các ông (bâ) 
có ten sau day: 

I- Tru'ö'ng ban: 
Ong Doãn Tiên Dung- Chu tjch UBND thj xa 

II- Phó ban trtrc: 
Ong Vö Van Hung- Phó chü tjch UBND thj xä 

III- Các phó ban: 
1- Ong Hoàng Van PhUc- Phó chü tjch UBND thj xa 
2- Ong Bui Dinh Duong, Chi huy trt.thng Ban Chi huy Quán sir thj xâ: Phó Trithng 
ban phi trách cong tác cüu h, ciru nan  trên dat lien, trên biên vâ PhOng thu dan sti. 
3- Ong Vi Van Giang, Tru'ng Cong an thj xA: Phó Tru&ng ban ph trách cong tác 
Phông cháy, chra cháy Va ciru nin ciru h; bâo dam an ninh, trt ti.r an toàn xã hi trong 
phông, chông thiên tai, phông thu dan sir. 

IV- Kê toán: 
Ba Nguyen Thj BInh Long- Phó Tru&ng phông Tâi chInh- Kê hoich 

V- MÔi các ông, bã tham gia lam thãnh viên: 
1- Ba Nguyen Thj Dung- Tru&ng ban To chirc Thj ñy 
2- Ong Hoàng S Cung- Chü nhim UBKT Thj Uy 
3- Ba Trân Thj Thanh Thüy- Tru&ng ban Tuyên giáo Thj Uy 
4- Ong Nguyen Quang Tiêu- Truóng ban Dan Vn Thj Uy, ChU tjch UB MTTQ thj xã 
5- Ong Trân Phan Long- Chánh Van phông Thj üy 
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6- Ba Phiing Thj Hinh - Chü tjch Hi Phii nit Thj xâ 
7- Ong Lé Due S- BI thu Doàn TN Thj xä 
8- Ong Chê S' Hông- Phó chü tjch TT Hi chit thp do thj xã 
9- Ong Phan Tiên Chuong- Giám doe Ban quãn 1 Cáng Ca Ngh An 
10- Ong Nguyen BInh - Don trueing Dn BP câng Ci:ra Lô- Bn Thüy 
11- Ong Hoâng Hâi Son- Phó Chi huy trung, TMT Ban Chi huy Quân sir thj xä 
12- Ong Trân Van Dit- Phó tong GD cáng Ngh Tinh (GD Câng Ctra Lô) 
13- Ong Truang Van Bjch- Hâi di truO'ng Hãi di 2 Biên phông 

VI- Các thành viên: 
1- Ong VO Van Thp - Chánh Van phOng HDND-UBND thj xã 
2- Ong VO Van L)2- Trtr&ng phông Kinh tê thj xa 
3- Ong Nguyen ChI Nguyen- Trung phông Tài chInh- Kê hotch 
4- Ong Trân Tuân Anh- Giám dôc Trung tam Ciru h và PCTT 
5- Ong Phtm Ng9c Du'ong- Tru'&ng phông Ni vçi 
6- Ong Phüng Dirc Nhân- Tru&ng phông Giáo dc 
7- Ong Hoàng Thanh Son- Trrnng phông Van hóa Thông tin 
8- Ong Phan Cong Dôi- TnrO'ng phông Tài nguyen- MOi trix6ng 
9- Ong Hoàng Nàng Hip- Tru'O'ng phông Quãn 1 do thj 
10- Ong Nguyen Thanh Minh- Tru'&ng phông Lao dng TBXH 
11- Ba Ducing Thj San Hãi- Tru&ng phông Y tê 
12- Ong Pham Thanh Hái- Phó Trung phông Kinh tê 
13- Ong Doãn Van Lam- Tru'O'ng ban QLDADTXD Thj xã 
14- Ong Trân Van The- Giám doe Trung tam y tê thj xä 
15- Ong Trân BIch Dip- Di tru&ng di cãnh sat chüa cháy Va CHCN sO 2 
16- Ong Hoàng Dirc Anh- Di Trung di Quán 1 trt tir dO thj 
17- Ong Nguyn Van Dung- Giám dôc CT CP MT- DV-DL thj xã 
18- Ba Nguyen Thj Phuong Loan- Tru'&ng dài Thông tin duyên hái Ben Thüy 
19- Ong VO Hông Hâi- Giám dôc Trung tarn VHTT thj xâ 
20- Ong Nguyn Trung Nam- Phó ht kiêm lam Vinh-Cua Là 
21- Ong Nguyn Minh Cung- Giám dOe trung tarn viên thông Cua Lô 
22- Ong Lê Xuân Ha- Giám dôc Buu din thj xã Cua Là 
23- Ong Bành Due Minh- Giám dôc Din hrc Cua Lô 
24- Ong Nguyen Xuân Hoàng- TruO'ng ban Quãn l do thj thj xã 
25- Ong Truang Ba Hçi - Chi ciic Tru&ng Chi ciic thông kê thj xã 

Diêu 2. To chtc thuc hiên 
1. Vê nhim v Phông, chông thiên tai - TIm kiêm cuu nmn: 
- Thirc hin các nhirn vi theo quy djnh cüa Lut Phông chông thiên tai, Nghj 

dinh s 66/2021/ND-CP ngày 07/7/202 1 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt thi hành mt 
s diu cüa Lut PhOng, chng thiên tai và Lut sfra dôi, bô sung môt so dieu cüa Lut 
Phông, chng thien tai và Lut Dê diêu; các nhim vi khác do UBND thj xa, Chü tjch 
UBND thj xã giao. 

- Chi do, don doe xây di.rng và trInh phe duyt kê hoach  PCTT và TKCN tren 
dja bàn thj xã; trirc tip chi dto toàn din ye cong tác PCTT và TKCN trên dja bàn thj 
xã; xây dirng k hoch nhm chü dng trien khai dOng b cac giái pháp, thirc hin có 
hiu qua cong tác PCTT và TKCN giãm thiêu den rniirc thâp nhat thit hti ye ngu'O'i, tài 
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san, cong trInh phông, chOng thiên tai, két câu h tng k thi4t - xã hi, các trung tam 
kinh tê - chInh trj cüa thj xA. Kjp thai chi dto cong tác khäc phiic hu qua thiên tai, 
nhanh chóng on djnh di song cüa nhân dan, phic hOi san xuât theo phucing châm 
"Chü dngphông nglra, rng phó kjp thi, khäc phiic khân truang và hiu qua"; 

2. Vé nhim v phông thu dan sir: 
- Tham muu, dê xuât Thj üy, UBND thj xâ thirc hin nhim vii phông thu dan sir 

trong phim vi dja phuo'ng quán 1 theo quy djnh ti Nghj djnh s 02/201 9/ND-CF ngày 
02 tháng 01 näm 2019 cüa ChInh phü ye Phông thii dan sir; 

- Xây drng kê hoch phông th dan sir cüa dja phuang; hucng dan, theo dOi các 
ban, ngành, Ca quan, dan vj, các phuô'ng thirc hin kê hoch phông thu dan sir; 

- Chi do xây drng the trn phông thu dan sir và hot dng phông thu dan sir cüa 
thj xã và các phumg; 

- Chi huy phông thu dan sir, irng phó có hiu qua các thãm hpa vâ tim kim ciu 
nn xáy ra trên dja bàn; 

- Báo dam an ninh, trt tir, an toàn xa hi trong vñng, khu virc xày ra thám h9a, 
chiên tranh; 

- Thanh tra, kiêm tra, don dôc các phông, ban, ngành, ca quan, dan vi,  các 
phung thirc hin nhim vii phông thu dan sir theo diing quy djnh. 

3. TrLr&ng ban Ban chi huy PCTT-TKCN và PTDS thj xã quyêt djnh phân cong 
nhim vii cho các thành vién Ban chi huy PCTT-TKCN và PTDS thj xâ; quy djnh ye 
chüc näng, nhim v, ca câu tO chirc và quy chê hot dng, tri1c ban cüa ca quan thrnmg 
tnrc Ban chi buy PCTT-TKCN và PTDS thj xa 

4. Các thânh viên Ban chi huy PCTT-TKCN và PTDS thj xã có trách nhim giüp 
Tru&ng ban chi buy, diu hànb hot dng PCTT-TKCN và PTDS ti các ngành, 1mb virc 
và dja bàn duoc phân cOng. Dng thai ducc sir diing tO chirc b may, can b, cOng 
chüc, viên chtrc; chiên s 1irc lucing vu trang cüa ca quan, dan vj mInh dê th1rc hin 
nhiêmvu; 

5. Phông Kinh tê thj xà là ca quan thung trrc phông, chOng thiên tai; Ban Chi 
huy Quân sir thj xA là co quan thurng trirc TIm kiêm cru nin và Phông thñ dan si.r cüa 
Ban chi huy PCTT-TKCN và PTDS thj xã. 

6. Kinh phi boat dông cüa Ban chi huy PCTT-TKCN và PTDS thj xã trIch ttir 
nguOn ngân sách thj xä hang näm và các nguOn ho trq khác. 

Diu 3: Quyêt dnh nay có hiu lirc kê tir ngày k và thay the quyêt djnh sO 
752/QD-UBND ngày 10/3/2022 cua UBND thj xa Cua Lô ye vic thành 1p ban chi 
huy phông, chng thiên tai và TKCN thj xâ Cua Lô nàm 2022. 

Chánh Van phông HDND-UBND, Trung phông Ni v, Trung phông Kinh 
t, Thu trung các phông ban, ngành, don vj lien quan, Chu tjch UBND các phung 
và các Ong, bà có ten trén chju trách nhirn thi hành quyêt djnh này./ 

Noi nhin: 
-Nhudiêu3; 
- Ban CII PCTT-TKCN va PTDS tinh (b/c); 
- TT Thi üy,TT HDND (b/c); 
- Chñ tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Luu VT, KT. 

Doãn Tiên Dung 
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