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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và  

tìm kiếm cứu nạn  xã Yên Ninh năm 2023  

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN NINH  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 

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 số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;  

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 

19/6/2013; Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai  và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 30/2017/NĐ-CP ngày 

21/3/2017  quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; số  66/2022/NĐ-CP ngày 06/7/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật  Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng,  chống thiên tai và Luật Đê điều;  

Căn cứ nhiệm vụ công tác Phòng chống thiên tai & TKCN năm 2023 

của  huyện Xã Yên Ninh;  

Theo đề nghị của công chức văn phòng HĐND – UBND xã Yên Ninh,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(BCH  PCTT & TKCN) xã Yên Ninh năm 2023 gồm các ông, bà có tên và giữ chức 

danh sau  đây:  

1. Ông: Ninh Văn Thế Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban 

2. Ông: Nguyễn Công Thắng Phó chủ tịch UBND xã Phó ban TT 

3. Ông: Phạm Thế Anh Phó chủ tịch UBND Phó ban 

4. Ông: Ninh Quyết Chiến Cán bộ giao thông thuỷ lợi Uỷ viên 

5. Ông:Ninh Đức Tuyến CC Địa chính NN - XDNTM Uỷ viên 

6. Ông: Nguyễn Đăng Tú CC VP HĐND - UBND Uỷ viên 

7. Ông: Ninh Đức hiếu CC Tài chính kế toán Uỷ viên 

8. Ông:Ninh Xuân Công Công chức TP - HT Uỷ viên 

9. Ông:Ninh Khắc Hùng Chỉ huy trưởng BCHQS Uỷ viên 

10. Ông: Trần Thị Hương CC LĐ TB và XH Uỷ viên 



11. Ông: Phạm Quốc Hoàn Hiệu trưởng trường Tiểu học Uỷ viên 

12. Bà : Vũ Thị Na Nhi Hiệu trưởng trường THCS Uỷ viên 

13. Bà: Ninh Thị Thương Hiệu trưởng trường Mầm Non Uỷ viên 

14. Bà: Dương Thị Thư Trưởng trạm Y Tế Uỷ viên 

15. Ông: Phạm Hải Hoàng CT HĐQT HTX Ninh Xá Uỷ viên 

16. Ông : Nguyễn Văn Toán CT HĐQT HTX Trịnh Xá Uỷ viên 

17. Ông: Phạm Văn Hải CT HĐQT HTX La Xuyên Uỷ viên 

18. Ông: Nguyễn Công Trí CT HĐQT HTX Lũ Phong Uỷ viên 

Mời các ông bà có tên sau tham gia BCH PCTT & TKCN 

1  Ông: Dương Văn Sỹ CT HCCB xã  

2 Ông : Phạm Minh Thắng Bí thư xã đoàn  

3 Bà: Ninh Thị Lê CT HLHPN xã  

4 Ông: Bùi Thế Lương CT HND xã  

Điều 2. BCH PCTT & TKCN có nhiệm vụ giúp UBND xã chỉ đạo và  triển 

khai thực hiện công tác PCTT & TKCN năm 2023 với các nội dung sau: 

 Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ phòng,  chống 

thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phòng, chống thiên tai; 

Chỉ huy và tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai  trên 

địa bàn xã.  

 Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án PCTT & TKCN ở các đơn 

vị trực thuộc liên quan trong mùa mưa bão. Kiểm tra hệ thống đê điều và  các công 

trình thủy lợi để có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn hệ thống  công trình.   

Giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp báo cáo công  tác thống 

kê đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên  tai;  

Trong tình hình khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra, được phép huy động  lao 

động, vật tư, phương tiện, kinh phí (theo quy định của pháp luật) để phòng tránh 

và hạn chế thấp nhất thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục  sản 

xuất, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.  

Được sử dụng con dấu của UBND xã để giao dịch và liên hệ công tác.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Văn phòng HĐND & UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  có liên 

quan, các ông, bà có tên trong Điều 1  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 
Nơi nhận: 

- BCH PCTT & TKCN huyện Ý Yên. 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 
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