
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:        /QĐ-UBND

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

Gia Lộc, ngày        tháng     năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện Gia Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

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

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ- CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ về phòng thủ dân sự;

Theo đề nghị của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện Gia Lộc (sau đây 
gọi tắt là Ban Chỉ huy), gồm các nội dung sau đây:

1. Vị trí và chức năng của Ban Chỉ huy
a) Ban Chỉ huy là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho 

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động 
phòng thủ dân sự trên địa bàn huyện; trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân 
sự của các phòng, ban, ngành và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, thị trấn.

b) Trưởng ban chỉ huy sử dụng con dấu của ủy ban nhân dân; các Phó 
Trưởng ban và Thành viên Ban Chỉ huy sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công 
tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy
Ban Chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 4 Điều 23 

Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về phòng 
thủ dân sự.

3. Cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ huy
a) Cơ cấu Thành viên của Ban Chỉ huy
- Trưởng Ban chỉ huy: Đồng chí Lê Văn Tuấn- Chủ tịch UBND huyện;
- Các Phó Trưởng ban:
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+ Đồng chí Đỗ Văn Sáng- Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban thường trực; 
+ Đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Khánh- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự huyện;
+ Đồng chí Thượng tá Trần Anh Ngọc- Trưởng Công an huyện.
- Các đồng chí ủy viên:
+ Đồng chí Nguyễn Văn Chuyển- Trưởng phòng NN&PTNT huyện; 
+ Đồng chí Phạm Văn Nam- Phó trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng;
+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Hạt trưởng Hạt Giao thông; 
+ Đồng chí Nguyễn Văn Quyền- Trưởng phòng Y tế huyện; 
+ Đồng chí Lê Đình Dũng- Trưởng phòng TN&MT huyện; 
+ Đồng chí Lê Văn Sáu - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; 
+ Đồng chí Đỗ Văn Việt- Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện; 
+ Đồng chí Vũ Duy Kha- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
+ Đồng chí Đỗ Thế Ngọc- Trưởng phòng GD&ĐT huyện;
+ Đồng chí Phạm Thị Hải - Trưởng phòng Nội vụ huyện; 
+ Đồng chí Ngô Thị Dinh- Trưởng phòng Tư pháp huyện; 
+ Đồng chí Mai Thị Kim- Trưởng phòng LĐ&TBXH;
+ Đồng chí Phạm Đình Khải- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;
+ Đồng chí Vũ Minh Giáo- Trưởng Đài Phát thanh huyện;
- Mời Lãnh đạo một số cơ quan tham gia làm ủy viên: 
+ Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
+ Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; 
+ Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 
+ Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 
+ Đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; 
+ Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;
- Các thành viên của Ban Chỉ huy hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
b) Cơ quan thường trực và bộ máy giúp việc của Ban Chỉ huy
- Ban Chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy, có 

trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ huy; sử dụng Ban Tham 
mưu/Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện nhiệm vụ là Văn phòng Ban Chỉ huy 
Phòng thủ dân sự huyện. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện sử dụng 
con dấu của Ban CHQS huyện để hoạt động.
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- Các cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia Ban Chỉ huy sử dụng bộ máy 
hiện có của mình (phân công 01 đơn vị thuộc phạm vi quản lý làm đầu mối) để 
giúp việc thành viên Ban Chỉ huy trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao theo phân công của Trưởng ban chỉ huy.

c) Chế độ làm việc của Ban Chỉ huy: Ban Chỉ huy làm việc tập trung dân 
chủ, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, phát huy trí tuệ tập thể, 
biểu quyết theo đa số.

d) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban chỉ huy trong việc quyết định cụ 
thể danh sách thành viên Ban Chỉ huy và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Chỉ huy: Căn cứ tình hình hoạt động phòng thủ dân sự trong từng giai 
đoạn, Trưởng ban chỉ huy quyết định cụ thể danh sách thành viên Ban Chỉ huy và 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy đảm bảo hoạt động 
phòng thủ dân sự hiệu quả.

Điều 2. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ huy
Do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà 

nước hàng năm của huyện và các nguồn kinh phí khác theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

huyện, Trưởng các phòng, ban, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các đơn 
vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
TT, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./

Nơi nhận: 
- BCH PTDS Tỉnh;
- BCH PTDS huyện;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND,LDUBND huyện; 
- Thành viên Ban Chỉ huy PTDS huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, QS. S50.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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DANH SÁCH
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện Gia Lộc

(Kèm theo quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng    năm 2022
 của UBND huyện Gia Lộc)

1. Trưởng ban: Đồng chí Lê Văn Tuấn- Chủ tịch UBND huyện;
2. Phó Trưởng ban
- Đồng chí Đỗ Văn Sáng- Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Trưởng ban 

thường trực;
- Đồng chí Nguyễn Huy Khánh- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện;
- Đồng chí Trần Anh Ngọc- Trưởng Công an huyện;
3. Các Ủy viên
- Đồng chí Nguyễn Văn Chuyển - Trưởng phòng NN&PTNT huyện;
- Đồng chí Phạm Đình Khải - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Trưởng phòng Y tế huyện;
- Đồng chí Vũ Duy Kha - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoach huyện;
- Đồng chí Lê Đình Dũng- Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường.
- Đồng chí Mai Thị Kim - Trưởng phòng LĐ&TBXH huyện
- Đông chí PhạmVăn Nam- Phó trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng;
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Hạt trưởng hạt giao thông huyện;
- Đồng chí Lê Văn Sáu - Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện;
- Đồng chí Đỗ Thế Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Đồng chí Phạm Thị Hải - Trưởng phòng Nội vụ;
- Đồng chí Ngô Thị Dinh - Trưởng phòng Tư pháp;
- Đồng chí Vũ Minh Giáo - Trưởng Đài truyền thanh huyện;
4. Mời tham gia Ban Chỉ huy:
- Đồng chí Vũ Quý Thắng - Chủ tịch ủy ban Mặt trận TQVN huyện;
- Đồng chí Đoàn Quang Thuấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện;
- Đồng chí Nguyễn Văn Huân- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện;
- Đồng chí Tăng Văn Nguyên - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Đồng chí Vũ Thị Dịu - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;
- Đồng chí Đoàn Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện;
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