
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND         Như Thanh, ngày           tháng        năm 2021 
 
                               

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Như Thanh. 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH   
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17 tháng 

6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08/6/2018; 

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 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về 

Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 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 Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 09/05/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Như Thanh về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Như Thanh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Như Thanh, cụ thể như sau:  

- Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự huyện - 

Uỷ viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân 

sự huyện, Phó chánh văn phòng Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng thủ dân 

sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thay ông Lê Thanh Bình 

chuyển công tác. 



2 

 

- Bổ sung: Ông Nguyễn Văn Bảo - Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Như 

Thanh - Uỷ viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng 

thủ dân sự huyện. 

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Minh Lý và ông Nguyễn Văn 

Bảo do Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng 

thủ dân sự huyện phân công.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp 

&PTNT; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1  chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 
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