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Trực Hưng, ngày 12 tháng 01 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thôn Quỹ Trại 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRỰC HƯNG 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29/6/2001; Luật sửa 

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

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Công văn số:847/UBND-NV V/v kiện toàn và thực hiện chế độ, chính 

sách đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tại các thôn(xóm), tổ dân phố 

Xét đề nghị của Trưởng Công an xã  Trực Hưng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thôn Quỹ Trại gồm: 

 1. Ông Vũ Ngọc Doanh sinh ngày: 17/8/1982 

 Chức danh chính: Trưởng thôn Quỹ Trại. 

 Chức danh dân phòng: Đội Trưởng  

 2. Ông Đoàn Văn Hồng sinh ngày: 20/6/1964 

 Chức danh chính: Bí thư chi bộ thôn Quỹ Trại 

 Chức danh dân phòng: Đội phó  



 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Văn phòng - Thống kê xã, Trưởng công an xã, Công chức Tài chính – 

Kế toán, Trưởng các ban ngành, đoàn thể và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ huyện 

- Thường trực Đảng ủy xã 

- Công an huyện; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Văn Công 
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