
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LAM SƠN

Số:        /QĐ - UBND

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

     
            Lam Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH  
 V/v Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai

 và tìm kiếm cứu nạn xã Lam Sơn năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LAM SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 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; 

Căn cứ Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định 
tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn xã Lam Sơn năm 2022;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Hợp tác xã DVNN xã Lam Sơn.

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

xã Lam Sơn năm 2022 gồm các ông (bà) sau: 
* Trưởng ban: Ông Trương Mậu Nhân, Chủ tịch UBND xã.
* Các Phó trưởng ban:
1. Ông Phạm Văn Nghiên, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban 

thường trực:
2. Ông Nguyễn Văn Đũi, Giám đốc HTXDVNN; 
* Các ủy viên:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Văn phòng - Thống kê; 
2. Ông Vũ Văn Trường, Trưởng Công an xã; 
3. Ông Mai Đức Phúc, Chỉ huy trưởng Quân sự xã; 
4. Ông Vũ Khắc Chương, Văn hóa - Xã hội;    
5. Bà Nguyễn Thị Hằng, Tài chính - Kế toán xã;
6. Ông Phạm Văn Mừng, Địa chính - NN - NTM;
7. Ông Triệu Đức Dũng, Địa chính - XD - MT;
8. Ông Trương Văn Tin, LĐTBXH;
9. Bà Nguyễn Thị Thu, Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ;
10. Ông Vũ Quang Tiến, Phó Giám đốc HTXDVNN;    
11. Ông Bùi Văn Thái, Trạm trưởng Trạm y tế;    



12. Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng đài Truyền thanh;
13. Ông Lê Quang Dũng, Kiểm soát HTXDVNN;
14. Ông Vũ Khắc Hiệu, Kế toán HTXDVNN;
15. Ông Phạm Văn Nhỉ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 
16. Ông Trần Văn Tuân, Trưởng thôn Kim Đông; 
17. Ông Phạm Văn Khuê, Trưởng thôn Kim Tây; 
18. Ông Nguyễn Duy Phú, TT Thọ Trương; 
19. Bà Lê Thị Cúc, Trưởng thôn Lam Sơn; 
20. Ông Nguyễn Văn Thẩm, TT Thọ Xuyên; 

* Mời các ông (bà) sau tham gia thành viên BCH PCTT & TKCN xã:
1. Ông Mai Văn Khoát, PCT HĐND xã; 
2. Ông Phạm Đức Thu, Chủ tịch UBMTTQ xã; 
3. Ông Trương Mậu Đô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 
4. Ông Vũ Văn Đà, Chủ tịch Hội Nông dân; 
5. Ông Trương Văn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên; 
6. Bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. 
Điều 2. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Lam 

Sơn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng 
chống thiên tai năm 2022 nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây 
ra trên địa bàn xã. 
          Điều 3. Văn phòng - Thống kê, Hội đồng quản trị HTXDVNN, các ban 
ngành liên quan, các thôn, các ông bà có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi 
hành./.

Nơi nhận:
- BCHPCTT & TKCN huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND - LĐ UBND xã;        
- Như điều 3;          
- Lưu: VP.                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

                    Trương Mậu Nhân                                                                                                                   

                                 
                   

                    



UBND XÃ LAM SƠN
BCH PHÒNG CHỐNG TT
& TÌM KIẾM CỨU NẠN

Số: 01/PC-BCH

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

Lam Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2021

PHÂN CÔNG
Trách nhiệm các thành viên Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Lam Sơn năm 2022

Căn cứ Quyết định …../QĐ-UBND, ngày 24/3/2022 của UBND xã về việc 
thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022;

Trưởng Ban chỉ huy PCTT &TKCN xã phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên Ban chỉ huy PCTT &TKCN xã năm 2022 như sau:

1. Ông Trương Mậu Nhân, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban, phụ trách 
chung, trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban Tiền phương;

2. Ông Phạm Văn Nghiên, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó ban TT (Có trách 
nhiệm tham mưu với BCH, xây dựng, triển khai kế hoạch - Trực tiếp làm Trưởng 
Tiểu ban hậu phương) - Phụ trách thôn Kim Tây.

3. Ông Nguyễn Văn Đũi, Giám đốc HTXDVNN - Phó ban (Phụ trách công 
tác bảo vệ, phục hồi sản xuất nông nghiệp khi thiên tai xảy ra; tổng hợp, thống kê, 
đánh giá, báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra, phụ trách khối HTX dịch vụ nông 
nghiệp - Trực tiếp làm Trưởng tiểu ban nội đồng) - Phụ trách thôn Thọ Xuyên.

4. Ông Mai Đức Phúc, Chỉ huy trưởng Quân sự xã - Thành viên - Có nhiệm 
vụ phụ trách Đại đội dân quân tại chỗ và lực lượng DBĐV, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện khi có lệnh của cấp trên, tổ chức giải toả hành lang, dòng chảy - Phụ 
trách thôn Kim Trang Đông.

5. Ông Vũ Văn Trường, Trưởng Công an xã - Thành viên - Có nhiệm vụ tổ 
chức điều hành lực lượng Công an xã làm tốt công tác bảo vệ an toàn người và tài 
sản của tập thể, cá nhân. Tổ chức tốt công tác chạy công văn hoả tốc, phối hợp 
cùng với Ban chỉ huy Quân sự giải toả dòng chảy - Phụ trách Thôn Kim Trang 
Tây.

6. Ông Vũ Khắc Chương, Văn hoá - XH; Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng Đài 
Truyền thanh - Thành viên - Có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền kế hoạch của BCH 
xã và các văn bản của các cấp; chỉ đạo nhân viên đài truyền thanh trực 24/24 giờ 
khi có tình huống xảy ra, tuyên truyền và thông báo kịp thời các văn bản của các 
cấp và sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT xã) - (Phụ trách đội 9, đội 10, đội 11 - 
Thôn Thọ Trương) .

7. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Văn phòng - Thống kê - Thành viên (Phụ trách 
công tác tập hợp báo cáo, thu nhận các loại công văn, giấy tờ, công văn đi, công 
văn đến - Phụ trách thôn Kim Tây).



8. Bà Nguyễn Thị Hằng, Tài chính - Kế toán - Thành viên (Có trách nhiệm 
xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai) - Phụ 
trách đội 9, đội 10, đội 11 - Thôn Thọ Trương.

9. Ông Triệu Đức Dũng - ĐC - XD, MT; ông Phạm Văn Mừng - ĐC - NN - 
NTM: Phụ trách công tác đất đai phục vụ xử lý, ứng cứu các sự cố do thiên tai, 
khắc phục hậu quả môi trường sau thiên tai - Phụ trách thôn Lam Sơn.

10. Ông Bùi Văn Thái, Trạm trưởng Trạm y tế - Thành viên - Có trách 
nhiệm chuẩn bị dự trù đầy đủ cơ số thuốc chữa bệnh, chỉ đạo trạm Y tế triển khai 
kịp thời khi có dịch bệnh hoặc người bị nạn - Phụ trách thôn thọ Xuyên. 

11. Ông Phạm Văn Nhỉ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ - Thành viên phối hợp 
với công chức LĐTBXH (Có trách nhiệm nắm chắc tình hình các đối tượng gặp 
hoàn cảnh khó khăn, rủi ro do thiên tai gây ra, làm tốt công tác cứu trợ, giải quyết 
chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, làm tốt công tác hậu phương Quân 
đội - Phụ trách thôn Thọ Xuyên.

12. Ông Vũ Quang Tiến, Phó Giám đốc HTXDVNN - Thành viên - Phó 
tiểu ban nội đồng (Kết hợp cùng Trưởng tiểu ban phụ trách khối HTX dịch vụ 
nông nghiệp - Phụ trách đội 9, đội 10, đội 11 - Thôn Thọ Trương).

13. Ông Lê Quang Dũng, Kiểm soát HTXDVNN - Thành viên (Tổ chức tốt 
việc quán triệt đội ngũ trông coi các khu vực công sở như trạm bơm giã chiến, 
không để xảy ra mất mát, giải toả hành lang dòng chảy mương máng, duy trì quy 
chế của HTX dịch vụ nông nghiệp - Phụ trách thôn Lam Sơn).

14. Ông Vũ Khắc Hiệu, Kế toán HTXDVNN - Thành viên (xây dựng kinh 
phí kế hoạch của HTX nông nghiệp, mua sắm 01 số trang thiết bị cần thiết để 
phục vụ công tác phòng chống TT khi cần thiết - Phụ trách đội 5, đội 6, đội 7, đội 
8 - Thôn Thọ Trương).

15. Các ông Trưởng thôn: (Có trách nhiệm cùng với cấp uỷ thôn thành lập 
Tiểu ban phòng, chống thiên tai của thôn. Xây dựng kế hoạch và triển khai có 
hiệu quả ở thôn theo kế hoạch của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã) - 
Trực tiếp phụ trách thôn mình.

16. Ông Mai Văn Khoát, Phó Chủ tịch HĐND xã - Phụ trách thôn Kim 
Trang Đông;

17. Ông Phạm Đức Thu, Chủ tịch UBMTTQ xã - Phụ trách thôn Lam Sơn;
18. Ông Trương Mậu Đô, Chủ tịch Hội CCB - Phụ trách đội 5, đội 6, đội 7, 

đội 8 - thôn Thọ Trương;
19. Ông Vũ Văn Đà, Chủ tịch Hội Nông dân - Phụ trách thôn Thọ Xuyên;
20. Ông Trương Văn Đạt, Bí thư Đoàn xã - Phụ trách đội 5, đội 6, đội 7, 

đội 8 - thôn Thọ Trương;
21. Bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ - Phụ trách thôn Kim Trang 

Đông.



(Có trách nhiệm tuyên truyền hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tích cực 
tham gia công tác PCTT&TKCN, làm tốt công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả 
do thiên tai gây ra.

Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy PCTT và 
TKCN xã Lam Sơn năm 2022. Ngoài những nhiệm vụ trên, các thành viên còn 
thực hiện nhiệm vụ do tiểu ban phân công và nhiệm vụ đột xuất khi được Ban chỉ 
huy phân công. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Ban chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- BCHPCTT & TKCN huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND, LĐ UBND xã;        
- Như điều 3;          
- Lưu: VP./.                                        

TRƯỞNG BAN

Chủ tịch UBND xã
Trương Mậu Nhân
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