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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

Số:      /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

TT. Thanh Miện, ngày ..... tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai
 và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Thanh Miện năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH MIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015;Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính phủ, luật tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn thị trấn Thanh Miện năm 2022;
Xét đề nghị của công chức Địa chính - Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi thị trấn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

(PCTT&TKCN) thị trấn Thanh Miện năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau:
I. Trưởng ban: Ông Đỗ Quý Can, Chủ tịch UBND.
II. Các phó trưởng ban:
1. Ông Đỗ Đức Khuê, Phó Chủ tịch UBND - Phó ban thường trực;
2. Ông Phạm Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND - Phó ban.
III. Các ủy viên:
1. Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng Công an;
2. Ông Triệu Duy Toản, Chỉ huy trưởng quân sự;
3. Ông Hoàng Trung Huấn, Công chức Kế hoạch- GT-TL-  Ủy viên TT;
4. Bà Phạm Thị Quế, Công chức Địa chính- XD- MT;
5. Ông Đỗ Văn Hoan, Công chức VH-XH - Kiêm trưởng đài truyền thanh;
6. Ông Đào Đức Hiến, Giám đốc HTX DVNN thị trấn;
7. Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc HTX DVNN Hùng Sơn;
8. Ông Bùi Xuân Bắc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch;
9. Ông Nguyễn Ngọc Thăng, Công chức LĐ-TBXH;
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10. Ông Hoàng Văn Dũng, Công chức LĐ-TBXH;
11. Bà Trần Thị Dung, Trạm trưởng Trạm y tế;
12. Bà Nguyễn Thị Anh, Công chức Tài chính - Kế toán;
13. Bà Nguyễn Thị Hường, Công chức Tài chính - Kế toán;
14. Bà Phạm Thị Sen, Công chức Văn phòng HĐND&UBND.
*Mời các ông (bà) có tên sau tham gia Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị trấn:
1. Bà Trần Thị Nháng, Chủ tịch UBMTTQ;
2. Bà Nguyễn Thị Nhu, Chủ tịch Hội Phụ nữ;
3. Bà Đỗ Thị Hương, Bí thư Đoàn thanh niên;
4. Ông Triệu Duy Tá, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
5. Ông Đoàn Thế Min, Chủ tịch Hội Nông dân.
Điều 2. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn 

Thanh Miện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Vị trí, chức năng:
- Tham mưu giúp UBND thị trấn quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, chỉ huy, điều hành trong phạm vi toàn thị trấn.
- Các thành viên của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị trấn hoạt động kiêm 

nhiệm và sử dụng lực lượng cán bộ, bộ máy của đơn vị để giúp việc nhằm hoàn 
thành nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ huy 
PCTT&TKCN thị trấn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tham mưu giúp UBND thị trấn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 

cụ thể như sau:
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, 

chống thiên tai.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai 

thuộc phạm vi quản lý.
- Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
- Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn, công 

trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất thích ứng với đặc điểm thiên tai trên 
địa bàn, đảm bảo phát triển bền vững.

- Xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn; tổ chức 
chuẩn bị nhân lực, vật lực, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm và tổ chức 
triển khai xuống các khu dân cư theo phương án được duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc việc xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương 
tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi 
có thiên tai xảy ra.
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- Xây dựng tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên 
tai trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.

- Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai; tổng hợp, thống 
kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra thiên tai để 
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tổ chức quản lý, phân phối tiền hàng trợ cấp của nhà nước, tổ chức và cộng 
đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai theo 
quy định của pháp luật.

-  Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về 
thiên tai theo thẩm quyền.

b) Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai.
c) Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai trên địa bàn.
d) Kiểm tra đôn đốc các khu dân cư trên địa bàn thị trấn thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai.
Điều 3. Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây 

dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chỉ đạo công tác 
PCTT&TKCN năm 2022 trên địa bàn thị trấn, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt 
hại do thiên tai gây ra.

Điều 4. Văn phòng HĐND&UBND, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các ông 
Trưởng khu dân cư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BCH PCTT&TKCN huyện;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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