UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 /QĐ-UBND

Sơn Long, ngày12 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập lực lượng canh gác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn năm 2022
–––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6//2015, Luật bổ
sung sửa đổi một số điều 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 tháng 6 năm 2013,
Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 9/9/2011 của UBND
tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định một số nội dung về công tác phòng chốnggiảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh.
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-BCH, ngày 4/5/2022 của Ban chỉ huy
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện về kế hoạch Phòng chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ- UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về việc giao chỉ tiêu, nhân lực, vật
tư, phương tiện phòng chóng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 4/5/2022 của Ban chỉ huy
PCTT&TKCN xã về công tác PCTT &TKCN năm 2022;
Xét tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của công phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của xã Sơn Long. Sau khi xin ý
kiến của Ban thường vụ Đảng uỷ, thống nhất với các ngành liên quan.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ canh gác PCTT-TKCN năm 2022 gồm các ông,
bà có tên sau:
1. Ông:
2. Ông:
3. Ông:
4. Ông:
5. Ông:
6. Ông:
7. Ông:
8. Ông:

Nguyễn Hương Trung
Cao Ngọc khánh
Phạm Quang Dũng
V Quy t Th ng
Thái Văn Thủy
Lê Thanh Hải
Nguyễn Hải Trung
C Văn Anh

Trưởng công an xã
Phó công an xã
Phó chỉ hủy trưởng QS
CAV thôn 1
CAV thôn 2
CAV thôn 3
CAV thôn 4
Trung đội trưởng dân quân

Tổ trưởng
Tổ phó
Thành viên.
Thành viên.
Thành viên.
Thành viên
Thành viên.
Thành viên.

Tiểu đội trưởng dân quân - DBĐV Thành viên.
9. Ông: Thái Văn Toại
Tiểu đội trưởng dân quân
10.Ông: Thái Văn Diệu
Thành viên.
Tiểu đội trưởng dân quân
11.Ông: Lê Ti n Anh
Thành viên.
12. Ông: Đoàn Ngọc Mạnh Dũng Thôn đội trưởng thôn 2
Thành viên.
Thôn đội trưởng thôn 3 - DBĐV
13.Ông: Nguyễn Nhật Tân
Thành viên.
Phan Thị Nguyệt
14. Bà:
Thôn đội trưởng thôn 4
Thành viên.
Điều 2. Lực lượng canh gác có nhiêm vụ thường trực, tuần tra, thực
hiện nhiệm vụ phòng chóng lụt, bão và tìm ki m cứu nạn năm 2022 theo sự
chỉ huy của Ban PCTT-TKCN xã Sơn Long. Ch độ quyền lợi của các
thành viên tổ canh gác được thực hiện theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Quy t định có hiệu lực kể từ ban hành.
Các thành viên Ban CH PCTT-TKCN xã, văn phòng UBND xã, thôn
trưởng các thôn, thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn, các ông, bà có
tên tại điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quy t định này./.
Nơi nhận:
-

UBND huỵện;
BCH PCTT & TKCN huyện;
Ban TV Đảng uỷ;
Như điều 3;
Lưu: VP/UB.
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