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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Xuân Trường, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

THÔNG BÁO  

Phân công nhiệm vụ các thành viên 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị phụ trách công tác PCTT&TKCN năm 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Xuân Trường năm 

2023, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện thông báo phân công nhiệm vụ 

các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

phụ trách công tác PCTT&TKCN năm 2023 trên địa bàn huyện như sau:  

I. Phân công phụ trách địa bàn và công việc 

1. Ông Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban: 

Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động của Ban chỉ huy. 

2. Ông Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Phó 

Trưởng ban Thường trực: Giúp đồng chí Trưởng ban trực tiếp chỉ huy, điều hành 

công tác PCTT&TKCN.  

3. Ông Nguyễn Đức Kiên - Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban: 

Phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thiên tai.  

4. Ông Vũ Đức Cẩm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Trưởng 

ban: Phụ trách công tác huy động và chỉ huy lực lượng bộ đội thường trực, dân 

quân tự vệ và lực lượng xung kích cứu hộ đê, cứu nạn trong thiên tai. 

5. Ông Trần Tùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Phó Trưởng ban: 

Phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp, giúp Trưởng ban và Thường trực Ban chỉ 

huy điều hành công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện; phụ trách xã Xuân Hòa. 

6. Ông Đỗ Văn Minh - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện - Ủy viên: 

Phụ trách Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; phối hợp với phòng 

NN&PTNT huyện tham mưu, tổng hợp công tác PCTT&TKCN trên địa bàn 

huyện; phụ trách xã Thọ Nghiệp. 

7. Ông Đỗ Viết Thuận - Trưởng phòng Nội vụ huyện - Ủy viên: Phụ trách 

đoạn đê Hữu Hồng từ cống tiêu ngược Xuân Hồng đến dốc nghĩa địa xã Xuân 

Châu (thuộc án phận xã Xuân Châu) và xã Xuân Châu; trực lũ, bão tại điếm cống 

số 7 (Xuân Châu). 

8. Ông Đặng Đức Trường - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện - 

Ủy viên: Phụ trách đoạn đê Hữu Hồng từ dốc Láng đến ngã ba dốc Ngô Đồng 

(thuộc án phận xã Xuân Phú) và xã Xuân Phú; trực lũ, bão tại điếm Xuân Phú.  
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9. Bà Vũ Thị Hồng Tươi - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện - 

Ủy viên: Tham mưu đảm bảo kinh phí phục vụ công tác PCTT&TKCN; phụ trách 

xã Xuân Kiên.  

10. Ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện - Ủy 

viên: Tham mưu công tác đảm bảo giao thông trước, trong và sau khi tình huống 

thiên tai xảy ra. 

11. Ông Đỗ Quốc Hội - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện - Ủy viên: Chịu trách nhiệm huy động nhân lực khi có lệnh của Trưởng 

ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; trực lũ, bão tại văn phòng Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện; phụ trách xã Xuân Hồng. 

12. Ông Đinh Văn Trâm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - 

Ủy viên: Chỉ đạo đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền về PCTT&TKCN; phụ 

trách xã Xuân Bắc.  

11. Ông Mai Ngọc Chương - Trưởng phòng Y tế huyện - Ủy viên: Tham 

mưu, chỉ đạo công tác cứu thương, cứu hộ trong các tình huống thiên tai xảy ra; chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai; phụ trách đoạn 

đê Hữu Hồng từ dốc nghĩa địa xã Xuân Châu đến cống Cát Xuyên - Xuân Thành 

(thuộc án phận xã Xuân Thành) và xã Xuân Thành; trực lũ, bão tại điếm Hạ Miêu 

2 (Xuân Thành). 

14. Ông Nguyễn Mẫn - Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên: Tham mưu 

thanh tra, kiểm tra công tác PCTT&TKCN của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị 

trấn; phụ trách xã Xuân Đài. 

15. Ông Vũ Trường Khánh - Trưởng phòng TN-MT huyện - Ủy viên: 

tham mưu công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau thiên tai; phối hợp phụ 

trách xã Xuân Phong.  

16. Ông Phan Văn Thuận - Giám đốc Điện lực Xuân Trường - Ủy viên: 

Đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, nguồn điện phục vụ công tác phòng chống 

thiên tai, sản xuất, sinh hoạt trước, trong và sau thiên tai. 

17. Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện - Ủy viên: Phụ trách công tác tuyên truyền PCTT&TKCN qua hệ 

thống phát thanh, truyền thanh toàn huyện trước, trong và sau thiên tai. 

18. Ông Trần Thế Truyền - Hạt trưởng Hạt quản lý đê Xuân Trường - Ủy 

viên: Phụ trách kỹ thuật và tham mưu xử lý các sự cố đê điều; chủ trì và phối hợp 

với Phòng NN&PTNT huyện trong việc xây dựng các phương án bảo vệ trọng 

điểm, phương án hộ đê toàn tuyến, tập huấn kỹ thuật xử lý sự cố giờ đầu cho các 

lực lượng tham gia PCTT&TKCN.  

19. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Xuân Thuỷ - Ủy viên: Phụ trách các cống dưới đê; chỉ đạo điều hành 

công tác tiêu nước chống úng trước, trong và sau lũ, bão, đảm bảo yêu cầu sản xuất 

và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.  
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20. Ông Đỗ Xuân Toàn - Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Viễn thông huyện 

- Ủy viên: Phụ trách thông tin liên lạc, chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc 

thông suốt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTT&TKCN. 

21. Ông Trần Huy Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Ủy viên: 

Phụ trách công tác cứu thương, cứu chữa người bị nạn, xử lý môi trường sau thiên 

tai; công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khoẻ nhân dân trước, trong và 

sau thiên tai; tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.  

22. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện - Ủy 

viên: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đảm bảo cấp phát kinh phí 

phục vụ kịp thời nhiệm vụ PCTT&TKCN.  

23. Ông Đinh Đức Hoàng - Giám đốc Bưu điện huyện - Ủy viên: Phụ trách 

công tác PCTT&TKCN ngành Bưu điện; chịu trách nhiệm chỉ đạo tiếp nhận và 

chuyển công văn khẩn, hoả tốc phục vụ kịp thời công tác PCTT&TKCN. 

24. Ông Trần Chí Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Ủy 

viên: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu công tác PCTT, tổng 

hợp thiệt hại do thiên tai gây ra. 

25. Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện - 

Ủy viên: Tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; phối hợp phụ trách xã Xuân Châu. 

26. Ông Trần Anh Dũng - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban 

Chỉ huy quân sự huyện - Ủy viên: Phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình 

huống xảy ra. 

27. Ông Trần Duy Hiển - Phó Trưởng Công an huyện - Ủy viên: Phối hợp 

phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 

28. Ông Hoàng Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Ủy 

viên: Tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 

29. Bà Lê Thị Tố Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Ủy viên: 

Trưởng ban chỉ huy trọng điểm cống Kẹo; trực lũ, bão tại nhà quản lý cống Kẹo 

(Xuân Ninh). 

30. Bà Phạm Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN huyện - Ủy viên: Phối 

hợp phụ trách toàn diện nhiệm vụ PCTT trên địa bàn thị trấn Xuân Trường; trực lũ, 

bão tại nhà quản lý cống Trà Thượng (thị trấn Xuân Trường). 

31. Bà Nguyễn Thị Điệp - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện - Ủy viên: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về nâng cao ý thức, các biện 

pháp phòng, chống thiên tai, đồng thời tăng cường huy động nguồn lực để cứu trợ 

kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra. 

32. Ông Trần Đức Mạnh - Chủ tịch Hội nông dân huyện - Ủy viên: 

Phụ trách đoạn đê từ đập Nhất Đỗi 2 - Xuân Vinh đến đường trục giữa bãi Xuân 

Vinh - Xuân Hoà (thuộc án phận xã Xuân Vinh) và phụ trách xã Xuân Vinh; trực 

lụt, bão tại nhà quản lý cống Nam Điền B (Xuân Vinh). 
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33. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 

- Ủy viên: Phụ trách đoạn đê từ cống Cát Xuyên (Xuân Thành) đến cống Tài (Xuân 

Tân); phối hợp phụ trách xã Xuân Tân; trực lũ, bão tại nhà quản lý cống Liêu Đông 

(Xuân Tân). 

34. Ông Vũ Khắc Giáp - Trưởng phòng Tư pháp huyện: Trực tiếp thẩm 

định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCTT do UBND và Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN huyện ban hành; phụ trách xã Xuân Trung. 

35. Ông Phạm Ngọc Quỳnh - Chánh án Tòa án nhân dân huyện: 

Phụ trách đoạn tường kè và đê Tả Ninh Cơ từ bến phà Lạc Quần cũ đến K12+480 

(thuộc án phận xã Xuân Ninh) và xã Xuân Ninh; trực lũ, bão tại nhà quản lý cống 

Kẹo (Xuân Ninh). 

36. Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện: Tăng cường phụ trách đoạn đê tả Ninh Cơ từ cống Đồng Nê đến 

dốc đò Cựa Gà và đoạn đê Hữu Hồng từ dốc đò Cựa Gà đến cống tiêu ngược Xuân 

Hồng (thuộc án phận xã Xuân Hồng); trực lũ, bão tại điếm đò Sồng (Xuân Hồng).  

37. Ông Lê Hoàng Thao - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

Phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tham mưu văn bản chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân huyện về công tác PCTT&TKCN; tổng hợp công tác PCTT&TKCN trên 

địa bàn huyện; trực tại văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện. 

38. Ông Ngô Doãn Dự - Phó Trưởng phòng TN-MT huyện: Phối hợp tham 

mưu công tác vệ sinh môi trường trong và sau thiên tai; phụ trách xã Xuân Thủy. 

39. Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường 

huyện: Tăng cường phụ trách đoạn tường kè đê tả Ninh Cơ từ cống Trung Linh 

đến bến phà Lạc Quần cũ; trực lũ, bão tại nhà quản lý cống Trà Thượng (thị trấn 

Xuân Trường). 

40. Ông Trần Vĩnh Thọ - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

Tăng cường phụ trách đoạn tường kè, đê Tả Ninh Cơ từ bến phà Lạc Quần cũ đến 

K12+480 (thuộc án phận xã Xuân Ninh) và xã Xuân Ninh; trực lũ, bão tại nhà 

quản lý cống Kẹo (Xuân Ninh.) 

41. Ông Phạm Thanh Nghị - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội huyện: Tăng cường phụ trách đoạn đê Hữu Hồng từ dốc Láng đến ngã 

ba dốc Ngô Đồng (thuộc án phận xã Xuân Phú); trực lũ, bão tại điếm Xuân Phú. 

42. Ông Đặng Xuân Thủy - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội huyện huyện: Phối hợp công tác huy động nhân lực khi có lệnh của 

Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; phối hợp phụ trách xã Xuân Hồng. 

43. Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện: Tăng cường phụ trách đoạn đê Hữu Sò từ đường trục giữa bãi Xuân Vinh - 

Xuân Hoà đến cống Tàu (thuộc án phận xã Xuân Hòa); trực lụt, bão tại nhà quản lý 

cống Tàu (xã Xuân Hòa). 
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44. Ông Vũ Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện: Tăng cường 

phụ trách đoạn tường kè đê Tả Ninh Cơ từ cống Trung Linh đến cống Đồng Nê; 

trực lũ, bão tại nhà quản lý cống Trung Linh (Xuân Ngọc). 

45. Ông Nguyễn Trọng Trình - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện: Tăng 

cường phụ trách đoạn đê Hữu Hồng từ cống tiêu ngược Xuân Hồng đến dốc nghĩa 

địa xã Xuân Châu (thuộc án phận xã Xuân Châu); trực lũ, bão tại điếm cống số 7 

(Xuân Châu). 

46. Ông Bùi Văn Tú - Phó Chánh Thanh tra huyện: Tăng cường phụ trách 

đoạn đê Hữu Sò từ đập Nhất Đỗi 2 - Xuân Vinh đến đường trục giữa bãi Xuân 

Vinh - Xuân Hoà (thuộc án phận xã Xuân Vinh); trực lụt, bão tại nhà quản lý cống 

Nam Điền B (Xuân Vinh). 

47. Ông Vũ Đức Nhương - Phó Chánh Thanh tra huyện: Tăng cường phụ 

trách đoạn đê Hữu Hồng từ dốc Láng đến ngã ba dốc Ngô Đồng (thuộc án phận xã 

Xuân Phú) và xã Xuân Phú; trực lũ, bão tại điếm Xuân Phú (Xuân Phú).  

48. Ông Trần Hữu Khánh - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo 

huyện: Tăng cường phụ trách đoạn đê Hữu Hồng từ cống Cát Xuyên (Xuân 

Thành) đến cống Tài (Xuân Tân); trực lũ, bão tại nhà quản lý cống Liêu Đông 

(Xuân Tân). 

49. Ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo 

huyện: Tăng cường phụ trách đoạn đê Hữu Hồng từ cống Tài đến dốc Láng Xuân 

Tân (thuộc án phận xã Xuân Tân); trực lũ, bão tại điếm Phú Ân (Xuân Tân). 

50. Ông Vũ Anh Đức - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Tăng 

cường phụ trách đoạn đê Hữu Hồng từ dốc nghĩa địa Xuân Châu (thuộc án phận xã 

Xuân Châu) đến cống Cát Xuyên - Xuân Thành (thuộc án phận xã Xuân Thành); 

phối hợp phụ trách xã Xuân Thành. 

51. Bà Nguyễn Thị Lý - Hạt phó Hạt Quản lý đê: Phụ trách kỹ thuật xử lý 

sự cố đê điều trọng điểm cống Kẹo và các nhiệm vụ khác theo phân công của đồng 

chí Hạt trưởng Hạt quản lý đê. 

II. Trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách địa bàn: 

- Tham gia xây dựng phương án PCTT&TKCN của địa phương mình phụ 

trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác PCTT&TKCN của 

địa phương theo phương châm "4 tại chỗ". 

- Đôn đốc, phối hợp với các xã, thị trấn liên quan tổ chức kiểm tra án phận 

đê điều được giao phụ trách, kịp thời phát hiện các sự cố đê điều và chủ động triển 

khai các biện pháp xử lý giờ đầu trước, trong, sau thiên tai. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các Công điện của BCH PCTT&TKCN 

các cấp về công tác PCTT&TKCN tại địa bàn được giao phụ trách. Khi có bão 

khẩn cấp hoặc lũ trên sông có báo động III phải có mặt ngay tại địa bàn để làm 

nhiệm vụ.  
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- Thường xuyên giữ thông tin liên lạc với thường trực Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện, thông báo tình hình lụt, bão khẩn cấp kịp thời tới các cơ 

quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn và tới tận người dân khu vực trọng điểm. 

- Ngay sau khi tình huống thiên tai kết thúc, tiến hành kiểm tra, thống kê 

thiệt hại, theo dõi, xử lý kịp thời hậu quả, tổng hợp báo cáo về Thường trực Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN huyện. 

Ngoài các nhiệm vụ đã giao cụ thể, các thành viên thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Trưởng ban chỉ huy phân công. 

Yêu cầu các đ/c thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; các đồng chí 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện nội dung 

Thông báo này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về 

Thường trực Ban chỉ huy để kịp thời chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:     
- TT HU, HĐND,UBND huyện; 

- Các đ/c UV BTV Huyện uỷ;              

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT.                               
  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trịnh Văn Hoàng 
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