
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày      tháng 3 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH  

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy huyện Xuân Trường  

 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;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, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy, chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổ, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện sau khi thống nhất với Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy huyện 

Xuân Trường gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1.  Ông Trần Văn Vỵ : Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban 

2.  Ông Trần Duy Hiển : Phó Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban 

3.  Ông Đỗ Văn Minh : Chánh VP HĐND&UBND huyện - Ủy viên 

4.  Ông Vũ Khắc Giáp : Trưởng phòng Tư pháp huyện - Ủy viên 

5.  Ông Đinh Văn Trâm : Trưởng phòng VH-TT huyện - Ủy viên 

6.  Bà Vũ Thị Hồng Tươi : Trưởng phòng TC-KH huyện - Ủy viên 

7.  Ông Nguyễn Mạnh Dũng : Phó Trưởng phòng KT-HT huyện - Ủy viên 

8.  Ông Đặng Xuân Thủy : Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện - Ủy viên 

9.  Ông Trần Hữu Khánh : Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện - Ủy viên 

10.  Ông Phạm Văn Thành : Giám đốc TT VHTT&TT huyện - Ủy viên 

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

12.  Ông Trịnh Quang Vinh : Phó Giám đốc điện lực Xuân Trường - Ủy viên 

* Mời các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau tham gia Ban chỉ đạo: 

1.  Bà Mai Thị Huế : Chủ tịch LĐLĐ huyện - Ủy viên 
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2.  Ồng Trần Văn Trang : Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện - Ủy viên 

Điều 2: Ban chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy huyện có nhiệm vụ: 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương vận 

động nhân dân thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy; các Chỉ thị, Nghị định của 

Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân và 

UBND các cấp về công tác phòng cháy, chữa cháy. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành, cơ quan doanh 

nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy trên 

địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng 

cháy và chữa cháy cho nhân dân, xây dựng và duy trì phong trào toàn dân tham gia 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND huyện về tình hình triển khai, 

tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện. 

- Giao Công an huyện là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng cháy 

và chữa cháy huyện, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và giai 

đoạn trình UBND huyện phê duyệt. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

4349/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND huyện. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trưởng Công an huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trịnh Văn Hoàng 
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