
  

 ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ TRẤN CÁT THÀNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

    Số: 54/QĐ-UBND                              Cát Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ huy 

 phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 

 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN THỊ TRẤN CÁT THÀNH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Quyết định kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn thị trấn Cát Thành năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số: 16 /KH-UBND  ngày 09/3/2023  của UBND  thị trấn Cát 

Thành về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Cát Thành cụ thể như sau: 

1. Ông Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND: Điều hành công việc chung 

của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.Thường trực Ban chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2. Ông Vũ Văn Chín - Phó chủ tịch UBND: Thực hiện các nhiệm vụ khi trưởng 

ban vắng mặt, phân công phụ trách công tác tiền phương.Thường trực Ban chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

3. Ông Nguyễn Đức Ngọc - Phó chủ tịch UBND: Thực hiện các nhiệm vụ của 

trưởng ban phân công và phụ trách công tác hậu phương.Thường trực Ban chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

4. Ông Bùi Thanh Sơn - Trưởng công an thị trấn: Chỉ huy lực lượng cơ động 

sẵn sàng có mặt ứng cứu khi có thiên tai sảy ra. Thường trực Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

5. Ông Nguyễn Văn Ca - Chỉ huy trưởng quân sự: Chỉ huy lực lượng dân quân 

tự vệ sẵn sàng trong công tác ứng cứu khi có thiên tai sảy ra.Thường trực Ban chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT HTX SXKD DVNN Trực 

Thành. Chỉ đạo các tổ dịch vụ NN, các thành viên hội đồng quản trị trong HTX  



kiểm tra các công trình thủy lợi nội đồng, đảm bảo lưu thông dòng chảy, không để 

ách tách trên các tuyến kênh cấp 2,3 phục vụ công tác sản xuất, đáp ứng công tác 

sản xuất nông nghiệp cũng như phục vụ công tác Phòng chống thiên tai tại khu vực 

Trực Thành.  

7.  Ông Phạm Văn Kim - Chủ tịch HĐQT HTX SXKD DVNN Trực Cát:  Chỉ 

đạo các tổ dịch vụ NN, các thành viên hội đồng quản trị trong HTX kiểm tra các 

công trình thủy lợi nội đồng, đảm bảo lưu thông dòng chảy, không để ách tách trên 

các tuyến kênh cấp 2,3 phục vụ công tác sản xuất, đáp ứng công tác sản xuất nông 

nghiệp cũng như phục vụ công tác Phòng chống thiên tai tại khu vực Trực Cát.  

8. Ông Hoàng Văn Trung: Chủ tịch HND, Cán bộ giao thông thủy lợi. Kiểm tra 

các công trình giao thông, đôn đốc các TDP tổ chức phát quang cây cối, công tác đê 

điều, duy tu bảo dưỡng các tuyến giao thông trên địa bàn thị trấn, chuẩn bị theo kế 

hoạch 4 tại chỗ, thông báo các hộ tàu thuyền trên sông, bến phà về nơi tránh trú an 

toàn.Trực tiếp phụ trách công tác PCTT & TKCN tại TDP Trường Giang. Thường 

trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

9. Bà Đỗ Kim Ngọc -Phó chủ tịch HĐND: Thường trực tại trụ sở UBND và 

thực hiện các nhiệm vụ do trưởng ban chỉ đạo phân công, Trực tiếp phụ trách công 

tác PCTT & TKCN tại TDP Hồng Thịnh.Thường trực Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

10. Ông Vũ Văn Lân - Chủ tịch UBMT TQ:  Thực hiện các nhiệm vụ do 

Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trực tiếp phụ trách công tác PCTT&TKCN tại TDP 

Bắc Đại 2. 

11. Ông Phạm Đức Luân - Chủ tịch HCCB: Thường trực tại trụ sở UBND và 

thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trực tiếp phụ trách công 

tác PCTT & TKCN tại TDP Bắc Đại 1. 

12. Bà Nguyễn Thị Thơm - Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ. Thực hiện các nhiệm 

vụ do  Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trực tiếp phụ trách công tác PCTT&TKCN 

tại TDP Trực tiếp phụ trách công tác PCTT & TKCN tại TDP Trung Tiến. 

13. Ông Nguyễn Mạnh Hồng - Bí thư đoàn thanh niên CSHCM. Kết hợp thực 

hiện các nhiệm vụ cùng chỉ huy trưởng quân sự. Trực tiếp phụ trách công tác PCTT 

& TKCN tại TDP Tiền Tiến. 

14. Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Cán bộ văn phòng HĐND-UBND. Thường trực 

tại trụ sở UBND và thực hiện các nhiệm vụ do trưởng ban chỉ đạo phân công, trực 

tiếp phụ trách công tác PCTT & TKCN tại TDP Tam Thắng. 

15. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Công chức kế toán: Dự trù chi kinh phí cho công 

tác PCTT & TKCN theo quy định; trực tiếp phụ trách công tác PCTT & TKCN tại 

TDP Đại Cát. 

16. Bà Hoàng Thị Thu Hương - Công chức địa chính xây dựng đô thị và môi 

trường. Thực hiện các nhiệm vụ phó ban thường trực phân công, theo dõi diễn biến 

thời tiết, tham mưu các biện pháp khắc phục sau thiên tai trong công tác sản xuất 

nông nghiệp. 

 



 

17. Ông Phan Văn Bằng - Công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường: 

Phụ trách công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn, thực hiện các nhiệm vụ 

do trưởng ban phân công .Phụ trách tổ dân phố Cát Phong. 

18. Ông Trần Vũ Duy - Công chức văn hóa thể thao thông tin: Thực hiện công 

tác tuyên truyền, phụ trách đài truyền thanh và trực tiếp phụ trách công tác PCTT & 

TKCN tại TDP Nam An. 

19. Ông Trần Duy Hiển -Trưởng trạm y tế thị trấn: Chuẩn bị đầy đủ thuốc dự 

phòng theo kế hoạch, có mặt tại điểm thực hiện các nhiệm vụ sơ cứu cho người bị 

nạn. 

20. Bà Nguyễn Thị Lan - Công chức lao động thương binh xã hội: Thực hiện 

các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trực tiếp phụ trách công tác 

PCTT&TKCN tại TDP Bình Lương. 

21. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Công chức văn phòng thống kê: Thực hiện 

thống kê các thiệt hại tài sản, con người sau bão, lũ và Trực tiếp phụ trách công tác 

PCTT&TKCN tại TDP Nam Hưng 

22. Ông Đỗ Văn Lợi - Công chức Văn phòng tư pháp - hộ tịch: Thực hiện các 

nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trực tiếp phụ trách công tác 

PCTT&TKCN tại TDP Phú Thọ. 

23. Ông Nguyễn Văn Thiện:  Tuyên truyền các nội dung về công điện, phát các 

bản tin về thiên tai trên đài truyền thanh tại địa phương. Phụ trách tổ dân phố Phú 

Cường 

24. Ông Nguyễn Tuấn Anh -Cán bộ địa chính: Thực hiện các nhiệm vụ do 

Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trực tiếp phụ trách công tác PCTT&TKCN tại TDP 

Liên Phú 

25. 15 Ông(bà) tổ trưởng TDP: Thực hiện thông báo các hộ dân có nhà tạm , 

kết hợp với thành viên ban chỉ đạo phân công di dời các hộ tới nơi an toàn khi có 

thông báo, thống kê thiệt hại về con người, tài sản, nhà cửa các công trình trên địa 

bàn quản lý  sau thiên tai 

 Điều 2: Văn phòng HĐND - UBND thị trấn và các ông và có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

    Nơi nhận:                                 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- BCHPCTTTKCN huyện b/c;                   Chủ tịch 
- TTĐU, TTHĐND, UBND thị trấnb/c; 

- Các ban ngành đoàn thể;  
- Như điều 3 (thực hiện);  

- Lưu VP. 

 

 

Nguyễn Thành Chung 
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