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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẢI HẬU 

  

Số:         /QĐ-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Hậu, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập  

chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2021 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 
 

 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 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, 

viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước thuộc tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Hải Hậu về 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Hải 

Hậu về tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2021; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn 

năm 2021 gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Trưởng ban: Ông Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch 

UBND huyện. 

2. Các Phó Trưởng ban 

- Mời ông Đỗ Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;   

- Ông Nguyễn Minh Tiến - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Trưởng 

ban thường trực; 

- Ông Phạm Văn Oánh - Trưởng Công an huyện. 

3. Các Ủy viên 

- Ông Nguyễn Văn Thiện - Chính trị viên Ban CHQS huyện; 

- Ông Phạm Văn Cường - Phó Chỉ huy trưởng - TMT Ban CHQS huyện; 
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- Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Nguyễn Thủy Triều - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông  Lê Văn Lưỡng - Phó Trưởng Công an huyện; 

- Ông Lê Duy Dương - Chủ tịch UBND xã Hải Bắc; 

- Ông Nguyễn Ngọc Toản - Chủ tịch UBND xã Hải Trung; 

 - Ông Lưu Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Hải Anh; 

 - Ông Trần Thanh Phong  - Chủ tịch UBND xã Hải Minh; 

- Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hải Vân; 

- Ông Lê Văn Vụ - Chủ tịch UBND xã Hải Nam; 

- Ông Lương Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Hải Hưng; 

- Ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch UBND Thị trấn Yên  Định. 

* Mời tham gia Ban chỉ đạo và giữ chức vụ ủy viên các ông (bà): 

- Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Ông Lại Văn Hà - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Ông Nguyễn Văn Long - Chánh Văn phòng Huyện ủy;  

- Ông Mai Xuân Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

- Bà Trần Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;  

- Ông Bùi Thanh Hải - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; 

- Ông Nguyễn Kiên Cường - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện; 

- Ông Trần Đức Chí - Bí thư Đảng ủy xã Hải Bắc; 

- Ông Lê Văn Thỏa - Bí thư Đảng ủy xã Hải Trung; 

 - Ông Trần Văn Phưởng - Bí thư Đảng ủy xã Hải Anh; 

 - Ông Phạm Văn Phú - Bí thư Đảng ủy xã Hải Minh; 

- Ông Ngô Văn Cát - Bí thư Đảng ủy xã Hải Vân; 

- Ông Mai Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Hải Nam; 

- Ông Mai Thanh Cương - Bí thư Đảng ủy xã Hải Hưng; 

- Ông Phạm Văn Đoàn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Định. 

4. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 

- Ban hành các Quyết định thành lập, xác định nhiệm vụ cho Tổ đạo diễn, 

Tổ bảo đảm diễn tập và xây dựng kế hoạch diễn tập đảm bảo yêu cầu đề ra.  

- Chỉ đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các xã tiến hành 

làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. 
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- Tổ chức rút kinh nghiệm, đề nghị UBND huyện khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập; tổng hợp kết quả báo cáo về 

Huyện ủy, UBND huyện theo quy định.  

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn 

năm 2021 gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

 1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Minh Tiến - Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện.  

2. Các Phó Trưởng ban 

- Ông Phạm Văn Cường - Phó Chỉ huy trưởng - TMT Ban CHQS huyện - 

Phó Trưởng ban Thường trực;  

- Ông Nguyễn Văn Thiện - Chính trị viên Ban CHQS huyện; 

- Ông  Lê Văn Lưỡng - Phó Trưởng Công an huyện. 

3. Các Ủy viên 

- Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông Bùi Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao huyện; 

- Ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện; 

- Ông Đỗ Văn Quyết - Chủ nhiệm HC-KT Ban CHQS huyện; 

- Ông Trần Văn Thức - Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện; 

- Ông Phạm Văn Ích - Đội trưởng đội An ninh Công an huyện; 

- Ông Vũ Đức Đạt - Đội trưởng đội CSGT Công an huyện. 

4. Ban tổ chức diễn tập có nhiệm vụ 

- Xây dựng kế hoạch diễn tập (bản đồ, thuyết minh); kế hoạch điều hành 

diễn tập; kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện cho khung tập và lực lượng thực binh; 

kế hoạch bảo đảm diễn tập; kế hoạch tượng trưng, tạo giả tình huống (sơ đồ, 

thuyết minh); kế hoạch bảo đảm an toàn. 

- Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập; kế hoạch 

chuẩn bị và tình huống; đầu bài cơ bản; bản đồ hình thái chung; tình huống, đáp 

án xử trí tình huống (sơ đồ, thuyết minh) thông báo về bảo đảm an toàn diễn tập; 

Quy ước, mật danh, mật ngữ diễn tập. 

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; kế hoạch phòng cháy, chữa 

cháy trong diễn tập.  

- Tổ chức bồi dưỡng khung tập, huấn luyện khung tập và lực lượng thực binh. 

- Tổng hợp đánh giá kết quả, báo cáo Ban Chỉ đạo diễn tập. 

 Điều 3. Ban Chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực của Ban chỉ 

đạo, Ban tổ chức diễn tập. 
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 Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập được sử dụng con dấu của cơ quan mình 

khi Trưởng ban và các Phó Trưởng ban ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ. 

Ban chỉ đạo và Ban tổ chức diễn tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;          

- Bộ CHQS tỉnh;                Báo cáo 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 4;    

- Lưu: VT, QS.Ch50. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Đỗ Hải Điền  
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