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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn xã Ea Ly năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ EA LY 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 07/6/2021 của Chính phủ, 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; 

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

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

xã Ea Ly năm 2022, gồm các ông(bà) có tên sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Minh Sương, Chủ tịch UBND xã, làm Trưởng ban.  

2. Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã, làm Phó trưởng ban 

thường trực.  

3. Ông Lê Quang Sâm, Trưởng Công an xã, làm Phó Trưởng ban. 

4. Ông Huỳnh Giang Phi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, làm Phó Trưởng 

ban phụ trách cứu hộ, cứu nạn và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai của 

xã. 

5. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Công chức Văn phòng – Thống kê, làm Ủy viên 

thường trực. 

6. Ông Nguyễn Minh Phúc, Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng 

và môi trường làm Ủy viên. 

7. Ông Trần Quốc Toản, Công chức Tư pháp – hộ tịch, làm Ủy viên. 
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8. Bà H Nhinh, Cán bộ Đề án 500, phụ trách công tác Văn hóa – thông tin, 

làm Ủy viên. 

9. Bà Bế Thủy Hoa, Công chức Văn phòng – thống kê xã, phụ trách công tác 

Lao động, thương binh và xã hội, làm Ủy viên. 

10. Bà Phạm Thị Minh Thư, Công chức Tài chính – kế toán xã, làm Ủy viên. 

11. Mời các ông(bà) có tên sau tham gia làm ủy viên Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã: 

- Ông Lê Trung Dũng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã. 

- Ông Phan Văn Hoan, Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã. 

- Ông Võ Tấn Bảy, Chủ tịch hội Nông dân xã. 

- Bà Đàm Thị Nam, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ xã. 

- Bà Bế Thị Uyên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã. 

Điều 2.  Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đặt tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã, sử 

dụng một số cán bộ chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã làm bộ phận thường trực 

và được cấp kinh phí để hoạt động. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn xã: 

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

thiên tai theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai; 

2. Thực hiện việc truyền phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của các 

cấp đến cộng đồng; 

3. Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi 

xã; 

4. Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng 

phó thiên tai của địa phương; 

5. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai; 

6. Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã thành lập, tổ chức đào tạo, tập 

huấn và duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã với nòng cốt là lực 

lượng dân quân tự vệ và sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên và các 

tổ chức đoàn thể khác tại địa phương; 

7. Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định; 

8. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng 

chống thiên tai hàng năm. 

 Điều 4. Văn phòng UBND xã, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn xã, Bộ phận Tài chính – kế toán, các bộ phận có liên quan và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.  
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Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 337a/QĐ-

UBND, ngày 01/9/2021 của UBND xã Ea Ly./.   
 

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH   
- Như điều 4;       
- TT Đảng ủy;  

- TT HĐND xã;           
- CT, các PCT; 

- MT, các ngành, đoàn thể; 

 

- Các thôn, buôn;  

- Lưu VT.              Nguyễn Thị Minh Sương 
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