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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM ĐIỀN 

 

Số: 18/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Nam Điền, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn xã đảm nhiệm, phụ trách thực hiện nhiệm vụ công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nam Điền năm 2022 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM ĐIỀN 
 

         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 tháng 11 năm 2019; 

        Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật phòng, chống thiên tai ngày 

19/6/2013; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001; Nghị 

định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn xã Nam Điền năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

xã Nam Điền về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn xã Nam Điền năm 2022; 

         Xét đề nghị của Văn phòng-Thống kê, Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và 

Môi trường xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nam Điền phụ trách và chỉ đạo công tác phòng, 

chống thiên tai năm 2022 như sau: 

I. Bộ phận thường trực: 

1. Ông Nguyễn Xuân Tuyến - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ huy PCTT và 

tìm kiếm cứu nạn xã. Phụ trách chung - Cụm trưởng cụm 1. 

2. Ông Mai Văn Nam  - Bí thư Đảng ủy - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn 

xã  - Chỉ đạo chung. 

3. Ông Ngô Anh Đức - Phó bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND - Ủy viên BCH 

PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã - Trưởng tiểu ban sơ tán dân. 

4. Ông Đàm Xuân Nguyện - Phó chủ tịch HĐND xã - Ủy viên BCH PCTT và tìm 

kiếm cứu nạn xã - Phụ trách công tác tiếp nhận nhân lực tăng cường. 

5. Ông Nguyễn Xuân Kiên  - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban TT Ban chỉ huy 

PCTT  và tìm kiếm cứu nạn xã - Chỉ đạo hậu cần, thông tin liên lạc - Trực tiếp làm cụm 

trưởng cụm 2; Sau thiên tai cùng đồng chí Long tổng hợp nhanh mọi thiệt hại trong và 
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sau thiên tai, có kết quả thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo Trưởng ban để Trưởng ban 

báo cáo huyện và các cấp. 

6. Ông Nguyễn Minh Tân  - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban chỉ huy PCTT  và 

tìm kiếm cứu nạn xã - Cụm phó cụm 1, phụ trách nhân lực, vật tư, phương tiện toàn xã 

và phụ trách nhân lực, vật tư cụm 1. 

7. Ông Nguyễn Văn Quân - Ủy viên UBND - Trưởng công an xã - Phó trưởng Ban 

chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã phụ trách công tác an ninh và phối hợp với 

Đồn biên phòng Ngọc Lâm đôn đốc nhân dân ngoài bãi, biển về tránh thiên tai; Phụ 

trách thống kê, tổng hợp mọi thiệt hại về người, tài sản của dân đầm Cồn Xanh, Bãi 

tây và tàu, thuyền của ngư dân trong xã. 

8. Ông Vũ Ngọc Chính - Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng Quân sự xã - Phó trưởng 

Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã - Phụ trách công tác tuần tra canh gác và 

xử lý giờ đầu 2 tuyến đê kè. Trực tiếp chỉ huy tuần tra canh gác và xử lý giờ đầu 

tuyến đê kè Cồn Xanh và tuyến đê kè Nam Điền; Phụ trách thống kê, tổng hợp thiệt 

hại về đê, kè sau thiên tai. 

9. Ông Đoàn Văn Trình - Văn phòng - Thống kê - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Thống kê, tổng hợp, giúp việc công tác chỉ huy của bộ phận thường trực.  

10. Bà Trần Thị Hồng - Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường - Ủy viên 

BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã - Giúp việc cho bộ phận thường trực. 

11. Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch HĐQT HTX NN - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Phụ trách công tác chống úng, hạn bảo vệ các công trình giao thông thủy 

lợi nội đồng và phụ trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở khu vực nội đồng. 

II. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn: 

1. Ông Đoàn Bá Khánh - Chủ tịch hội Nông dân - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Cụm phó cụm 1, phụ trách công tác hậu cần, kỹ thuật cụm 1 và phụ 

trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 6. 

2. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng công an xã - Ủy viên BCH PCTT và tìm 

kiếm cứu nạn xã - Phụ trách công tác an ninh trong toàn xã trước, trong và sau bão. 

3. Ông Trịnh Văn Năm - Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường - Ủy viên 

BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã - Cụm phó cụm 2, phụ trách nhân lực, vật tư cụm 2 

và phụ trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 2. 

4. Ông Hoàng Văn Long  - Văn phòng - Thông kê - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Phụ trách công tác thông tin chạy bộ cụm 1 và phụ trách công tác tổng 

hợp thiệt hại sau thiên tai trong toàn xã để báo cáo Trưởng ban và cấp trên.  

5. Ông Nguyễn Tri Phương - Thành viên HĐQT HTX NN - Ủy viên BCH PCTT và 

tìm kiếm cứu nạn xã - Cụm phó cụm 2, phụ trách công tác hậu cần, kỹ thuật cụm 2  
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và phụ trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 10. 

6. Bà Lại Thị Duyên - Thành viên HĐQT HTX NN - Ủy viên BCH PCTT và tìm 

kiếm cứu nạn xã - Phụ trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 1. 

7. Ông Phạm Văn Tuấn - Văn hoá - Xã hội - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu 

nạn xã - Phụ trách công tác thông tin chạy bộ chung 2 tuyến về nhân lực, trực tiếp chỉ 

huy công tác thông tin chạy bộ cụm 2 và phụ trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên 

tai ở xóm 7. 

8. Bà Trần Thị Hải Yến - Bí thư Đoàn thanh niên - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Phụ trách công tác thông tin liên lạc và chạy bộ cụm 1, phụ trách công 

tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 4. 

9. Ông Nguyễn Văn Vỹ-Chủ tịch MTTQ xã - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn 

xã - Phó tiểu ban sơ tán dân và phụ trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 9. 

10. Ông Nguyễn Quang Tuấn - Tư pháp - Hộ tịch làm công tác Tư pháp - Hộ tịch - 

Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã - Giúp việc cho bộ phận thường trực. 

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện lệnh huy động nhân lực, vật tư, phương tiện vẩn chuyển 

và phụ trách công tác rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 5. 

11. Ông Vũ Mạnh Hùng - Tài chính - kế toán - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu 

nạn xã-Phụ trách công tác hậu cần cho toàn bộ BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn, các 

đầu mối. 

12. Ông Bùi Anh Tuấn - Trạm trưởng trạm y tế - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Phụ trách công tác y tế trước, trong và sau thiên tai. 

13. Ông Đoàn Văn Hiệu - Nhân viên đường dây phụ trách đài truyền thanh - Ủy viên 

BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã - Phụ trách công tác phát thanh, tuyên truyền. 

14. Ông Nguyễn Văn Viễn - Văn hóa - xã hội - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Phụ trách tổng hợp trước, trong sau cơn bão. 

15. Ông Phan Văn An - Chủ tịch Hội CTĐ - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu 

nạn xã - Phụ trách công tác tiếp nhận lực lượng tăng cường. Khi có các tổ chức, cá 

nhân ủng hộ thiệt hại thiên tai phối hợp cùng đồng chí Tài chính - Kế toán quản lý, 

cấp phát đúng đối tượng và đúng quy định của Pháp luật. 

16. Ông Phạm Văn Chiến - Chủ tịch Hội CCB xã - Ủy viên BCH PCTT và tìm 

kiếm cứu nạn xã - Phụ trách sơ tán nhân dân từ xóm 1 đến xóm 5, phụ trách công tác 

rà soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 3. 

17. Bà Phạm Thị Mận - Chủ tịch Hội phụ nữ xã - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm 

cứu nạn xã - Phụ trách sơ tán nhân dân từ xóm 6 đến xóm 10, phụ trách công tác rà 

soát thiệt hại sau thiên tai ở xóm 8. 

18. Các ông (bà) trưởng xóm - Ủy viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã - Trực 

tiếp chỉ huy lực lượng xung kích của đơn vị mình phụ trách; tổng hợp mọi thiệt hại 

về tài sản, con người, vật nuôi, rau màu trên địa bàn của xóm và báo cáo thành viên  
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BCH PCTT và TKCN phụ trách xóm mình. 

19. Các ông (bà) Nhân viên quản lý đê nhân dân - Có nhiệm vụ thường xuyên kiểm 

tra đê kè trên phạm vi quản lý của mình để báo cáo kịp thời tình hình về đê kè, về 

mực nước với Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã và thực hiện nhiệm vụ phân công của 

cụm trưởng, BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã. 

  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của thành viên BCH PCTT và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022: 

  - Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết các phần công việc được phân công 

đảm nhiệm; điện thoại để chế độ liên lạc thông xuất 24/24 giờ. Trong mùa mưa, bão 

đi vắng khỏi địa phương phải báo cáo và có người làm thay nhiệm vụ của mình. 

  - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về Luật đê 

điều, Luật phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

  - Kiểm tra, đôn đốc phối hợp với các xóm, các ngành, các bộ phận thực hiện 

các yêu cầu về công tác phòng chống thiên tai, chấp hành các Quyết định huy động 

nhân lực, vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai đúng thời gian quy định. 

  - Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ, có lũ trên báo động III, phải 

trực tiếp kiểm tra tại vị trí phụ trách và có mặt tại vị trí được phân công để làm 

nhiệm vụ. 

  - Trường hợp cần xử lý cứu hộ đê khẩn cấp, được quyền điều động vật tư dự trữ, 

huy động nhân lực, phương tiện cần thiết để kịp thời hộ đê và tìm kiếm cứu nạn. Sau 

đó phải báo cáo kịp thời về thường trực BCH PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã. 

  - Khi có thiên tai và tai nạn rủi ro gây thiệt hại cần nhanh chóng chỉ đạo, phối 

hợp chặt chẽ để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Văn phòng - Thống kê, 

thành viên Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã, các cơ sở xóm, các ngành 

đoàn thể và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

         Nơi nhận: 

-     UBND huyện Nghĩa Hưng;      

-     BCH PCTT&TKCN  huyện;   

-     TT. Đảng ủy - TT. HĐND xã; 

-    Lãnh đạo UBND xã; 

-     Cổng TTĐT xã;  

-     Như điều 3;   

-     Lưu.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Tuyến 
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