
UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:         /QĐ-UBND Hồng Phong, ngày    tháng    năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Đội dân phòng tại thôn Đồng Hội.

CHỦ TỊCH ỦY  BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG

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 cháy và chữa cháy ngày 29/6 /2001 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Luật PCCC sửa đổi 
và bổ sung năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Công an hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy 
định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Trưởng Công an xã tại Tờ trình số /TTr-CAX-PCCC ngày 
… . /...…/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Đội dân phòng tại thôn Đồng Hội gồm các ông, bà có tên sau:

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh 
đội PCCC

1. Nguyễn Văn Dũng Công an viên thôn Đồng Hội Đội trưởng
2. Nguyễn Văn Điển Bí thư – Trưởng thôn Đồng Hội Đội phó
3. Vũ Duy Khương Thôn Đội trưởng thôn Đồng Hội Đội viên
4. Vũ Thị Lan Chi hội trưởng CHPN thôn Đồng Hội Đội viên
5. Đặng Công Định Chi hội trưởng CHND thôn Đồng Hội Đội viên
6. Vũ Văn Gia Chi hội trưởng CHCCB thôn Đồng Hội Đội viên
7. Vũ Văn Tẹo BCH Chi hội Cựu chiến binh thôn Đồng Hội Đội viên



8. Đặng Văn Hào BCH Chi hội Cựu chiến binh thôn Đồng Hội Đội viên
9. Nguyễn Thị Bàn BCH Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Hội Đội viên

10. Nguyễn Xuân Liễu Hội viên Hội Nông dân Đội viên

Điều 2. Đội dân phòng có nhiệm vụ:
1. Phối hợp cùng với Công an chính quy trong việc thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo ANTT tại các khu dân cư trên địa bàn thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa 

cháy cho nhân dân; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa 
cháy trong địa bàn dân cư; 

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về 
phòng cháy chữa cháy trong khu vực dân cư; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý 
các hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy; thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ xảy ra cháy, nổ và tổ chức cứu chữa 
kịp thời các vụ cháy, nổ và cứu nạn – cứu hộ tại địa phương;

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ;

5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện 
nhiệm vụ chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra;

6. Tham gia chữa cháy tại địa phương khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Trong 
quá trình tổ chức chữa cháy, tất cả đội viên đều tuân theo sự chỉ đạo của Đội 
trưởng hoặc theo sự chỉ đạo của Phó Đội trưởng Đội dân phòng (khi Đội trưởng 
vắng mặt).

7. Kinh phí thực hiện: Căn cứ theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 
12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND-
UBND xã và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- TT.Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3;(để thực hiện);
- Trưởng thôn;
- Lưu VT,CAX.

CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hiến
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