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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 

 

    Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Dầu Tiếng, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy, chữa cháy huyện Dầu Tiếng  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 22/11/2013  

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét Tờ trình số 180/TTr - PKT ngày 28/11/2019 của Phòng Kinh tế huyện 

Dầu Tiếng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy huyện Dầu Tiếng gồm các ông, bà có tên và giữ 

chức vụ sau đây: 

1. Ông Trần Quang Tuyên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 

Trưởng Ban; 

2. Ông Võ Minh Châu - Trưởng Công an huyện: Phó Trưởng ban; 

3. Ông Lê Danh Tới - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phó 

Trưởng ban; 

4. Ông Võ Trung Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế huyện: Phó Trưởng ban. 

- Các thành viên: 

1. Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

2. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

3. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

4. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 

5. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
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6. Trưởng phòng Quản lý Đô thị. 

7. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

8. Trưởng phòng Nội vụ. 

9. Trưởng phòng Tư Pháp. 

10. Trưởng Đài Truyền thanh. 

11. Trưởng phòng Y tế. 

12. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm. 

13. Giám đốc Trung tâm Y tế. 

14. Giám đốc Xí nghiệp công trình công cộng. 

15. Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu – Dầu Tiếng. 

16. Giám đốc Ban Quản lý Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện. 

17. Giám đốc Điện lực Dầu Tiếng. 

18. Giám đốc Trung tâm viễn thông. 

19. Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng. 

20. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Mời các ông (bà) có tên sau tham gia thành viên Ban chỉ huy: 

21. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

22. Bí thư Huyện đoàn. 

23. Chủ tịch Hội nông dân huyện. 

24. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

25. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. 

26. Đại diện Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; 

27. Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước 

Hòa; 

- Tổ giúp việc Ban chỉ huy: 

1. Ông Trịnh Thành Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự. 

2. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Công an huyện. 

3. Ông Nguyễn Ánh - Phó đội trưởng Đội KHTH-PCCC Công an huyện. 

4. Ông Nguyễn Xuân Sự - TLTH Ban Chỉ huy Quân sự. 

5. Ông Võ Văn Tâm - Phó Trưởng phòng Kinh tế. 

6. Ông Ngô Minh Quý - Chuyên viên phòng Kinh tế. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy: 
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Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 

theo quy định tại Khoản 1, Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai và Khoản 4, 

Điều 21 của Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và 

chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện; hướng dẫn chỉ đạo tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo xây 

dựng và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần huy động nhiều 

lực lượng; tổ chức khắc phục hậu quả khi xảy ra cháy, nổ. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động: 

1. Trưởng Ban Chỉ huy ban hành quy chế hoạt động, phân công trách 

nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ huy; 

2. Phòng Kinh tế, Công an huyện là 02 cơ quan Thường trực của Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy chữa cháy huyện. 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; phòng cháy chữa cháy huyện huyện đặt tại Phòng Kinh tế huyện Dầu 

Tiếng; 

3. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; phòng cháy chữa cháy huyện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được sử 

dụng cán bộ, con dấu của đơn vị đang công tác để hoàn thành nhiệm vụ được 

phân công trong Ban Chỉ huy. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy do Phòng Kinh tế, Công an huyện 

lập dự toán trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hàng năm theo quy định 

hiện hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 và Quyết 

định số 370/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng./. 
 

 Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT; 

- LĐVP, N; 

- Lưu: VT, pdf.. 


