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Số:       /QĐ-BCH Tân Quy Tây, ngày         tháng 7  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi 

khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Xã Tân Quy Tây 
 

  

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

- PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

XÃ TÂN QUY TÂY 

 

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 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 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;  

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu;  

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND-TL ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân xã Tân Quy Tây về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi 

khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tân Quy Tây;  

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu - 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tân Quy Tây. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Ứng phó với Biến 

đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, cụ thể như sau:  

1. Ông Phan Thanh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Trưởng Ban Chỉ 

huy Ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

xã phụ trách chung. 

2. Ông Hồ Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Phó trưởng 

Ban Chỉ huy Thường trực, trực tiếp giúp Trưởng Ban Chỉ huy điều hành, chỉ đạo 

công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 



3. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã 
– Phó Trưởng ban, Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Phụ 

trách ấp Tân Lợi. 

4. Ông Nguyễn Trung Tâm, Trưởng Công an xã – Phó Trưởng ban, phụ 

trách công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng thủ dân sự, 

phụ trách ấp Tân Thành. 

5. Ông Trần Văn Nhiều, Bí thư Xã Đoàn -  Ủy viên Thường trực, phụ trách 

công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cập nhật thông tin khí tượng 

thủy văn. Tham mưu công tác phòng, chống thiên tai. Tham mưu Ủy ban nhân dân 

xã, Ban Chỉ huy xây dựng các văn bản, kế hoạch, phương án, phương tiện phục vụ 

công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả hỗ trợ thiên tai; cung cấp thông 

tin báo cáo Ban Chỉ huy về công tác triển khai phòng, chống thiên tai. 

6. Công chức Văn phòng – Thống kê - Ủy viên, tham mưu giúp Trưởng 

ban Chỉ huy, Phó trưởng Ban thường trực chỉ đạo công tác điều hành ứng phó với 

biến đổi khí hậu – phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. 

7. Ông Phạm Minh Sang, Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường 

- Ủy viên phụ trách công tác bố trí tái định cư hộ dân vùng ngập lũ, sạt lở; lĩnh vực 

an toàn giao thông, chuẩn bị các phương tiện vận tải thủy, bộ phục vụ cho công tác 

sơ tán, di dời; phụ trách kiểm tra, đôn đốc và theo dõi công tác ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… 

8. Bà Nguyễn Thị Vân, Công chức Tài chính – Kế toán xã - Ủy viên, phụ 

trách công tác cân đối, bố trí nguồn vốn và kiểm tra, hướng dẫn thanh, quyết toán 

tài chính phục vụ cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn. 

9. Bà Trương Thị Mỹ Ý, Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao 

động thương binh – Xã hội) - Ủy viên, phụ trách công tác an sinh xã hội; cứu trợ 

đột xuất và hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai. 

10. Ông Cao Hoàng Hải, Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn 

hóa – TDTT) - Ủy viên, phụ trách đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, thông tin 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức các quy định của Nhà nước về công tác ứng phó 

với biến đổi khí hậu – phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn kỹ 

năng phòng, tránh mưa lớn, giông, lốc, sấm sét, chằng chống nhà cửa…; truyền 

phát kịp thời các tin tức, dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới… 

11. Ông Lê Văn Hơn, Phó Trưởng Trạm y tế xã - Ủy viên, phụ trách công 

tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường. 

12. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã – Ủy viên, phụ 

trách công tác vận động, huy động, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. 

13. Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã/Chủ tịch Hội Chữ 

thập đỏ - Ủy viên, phụ trách công tác vận động phụ nữ tham gia công tác ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phụ trách công tác 



vận động, tiếp nhận hỗ trợ, tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ và khắc 

phục thiên tai. 

14. Ông Bùi Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã - Ủy viên, phụ trách 

công tác vận động nông dân tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phụ trách ấp Tân Lập. 

15. Ông Lương Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Ủy viên, 

phụ trách công tác vận động Hội viên tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí 

hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, Công chức Tài chính – Kế toán, 

các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND Thành phố; 

- Phòng Kinh tế; 

- BCH UPVBĐKH-PCTT&TKCN TP; 

- Đảng ủy/HĐND xã; 

- CT & PCT UBND xã; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Phan Thanh Vũ 
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