
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày      tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn thị xã Hoài Nhơn năm 2020 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

 

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

 Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy 

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

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thị xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

thị xã Hoài Nhơn năm 2020 gồm các ông (bà) có tên sau: 

 1. Trưởng ban  

 - Ông Phạm Trương - Chủ tịch UBND thị xã. 

 2. Phó Trưởng ban thường trực 

- Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND thị xã. 

3. Các Phó Trưởng ban 

- Ông Võ Văn Thạnh - Trưởng Công an thị xã. 

- Ông Huỳnh Ngọc Tín - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã. 

- Ông Trần Đình Tổng - Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã. 

 4. Các ủy viên 

 - Ông Nguyễn Trung Đạt - Chánh văn phòng Thị ủy.  

- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. 

- Ông Hồ Hưởng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. 

- Ông Đặng Đức Đạo - Trưởng phòng LĐ – TB và Xã hội thị xã. 

 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 



- Ông Đặng Đức Toàn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã. 

- Ông Nguyễn Văn Lý - Trưởng phòng Y tế thị xã. 

 - Ông Lê Văn Hùng - Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã. 

 - Ông Trần Đinh - Phó Chánh VP HĐND và UBND thị xã. 

 - Ông Ngô Đình Tuy - Phó Chánh VP HĐND và UBND thị xã. 

 - Ông Huỳnh Xuân Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã. 

 - Ông Trần Hữu Vinh - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã. 

 - Ông Nguyễn Văn Vỹ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – 

Thể thao thị xã. 

- Ông Hàn Trung Hậu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. 

 - Ông Huỳnh Văn Phượng - Giám đốc Điện lực Bồng Sơn. 

 - Ông Nguyễn Tấn Hạnh - Giám đốc Trung tâm Viễn thông II. 

 - Ông Trần Văn Thư - Giám đốc BQL Dự án ĐTXD và Phát triển 

quỹ đất thị xã. 

 - Ông Lê Quang Hoàng - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi 1. 

 - Ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc BQL cảng cá Tam Quan. 

 - Bà Trương Thị Thúy Ức - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

thị xã. 

 - Ông Trình Văn Tiến - Phó Trưởng phòng phụ trách Đội chữa cháy 

và cứn nạn cứu hộ khu vực số 4. 

 - Ông Nguyễn Xuân Thao - Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã. 

 - Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 * Mời các ông (bà) có tên sau làm ủy viên Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã: 

 - Ông Nguyễn Văn Đẹp  - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam thị xã. 

 - Ông Trần Hồng Hải  - Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã. 

 - Ông Nguyễn Hữu Cường - Bí thư Thị đoàn. 

 - Ông Nguyễn Phước Công - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã. 

- Bà Nguyễn Thị Nhung  - Chủ tịch Hội LHPN thị xã.  

- Ông Cao Hữu Bằng  - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã. 

 5. Văn phòng thường trực: Phòng Kinh tế thị xã (Sđt: 02563.861.792) 

 Điều 2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Hoài 

Nhơn có nhiệm vụ: 



 - Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phòng, chống thiên tai. 

 - Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương án 

ứng phó thiên tai của địa phương. 

 - Chỉ huy và tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai 

trong phạm vi của thị xã. 

 - Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai. 

 - Giúp Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp báo cáo công tác 

thống kê đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai. 

 - Tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn. 

 - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng, chống thiên tai. 

 - Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của 

Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thủ trưởng các ngành 

có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BCH PCTT & TKCN tỉnh (b/c); 

- TT.Thị ủy (b/c); 

- TT.HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND thị xã; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN CỦA BAN CHỈ HUY 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng   năm 2020 

 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn) 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG 

1 Phạm Trương Trưởng ban 
Phụ trách chung, trực tiếp chỉ huy công tác 

PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã. 

2 Nguyễn Chí Công 
Phó Trưởng 

ban thường 

trực 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về 

PCTT và TKCN khi trưởng ban đi vắng; trực 

tiếp giải quyết vấn đề về CN-TTCN, Thương 

mại – dịch vụ và làng nghề; nông nghiệp, thủy 

lợi. 

3 Võ Văn Thạnh 
Phó 

Trưởng ban 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về 

PCTT và TKCN, trực tiếp giải quyết các vấn 

đề về an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông 

và tìm kiếm cứu nạn.  

4 Huỳnh Ngọc Tín 
Phó 

Trưởng ban 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về 

PCTT và TKCN, trực tiếp chỉ huy TKCN trên 

địa bàn thị xã.  

5 Trần Đình Tổng 
Phó 

Trưởng ban 

Phụ trách công tác phòng, chống thiên tai; tổ 

chức công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thị xã; tổ 

chức và trực tiếp chỉ đạo hoạt động tham mưu 

phòng chống thiên tai của Văn phòng thường 

trực (Phòng Kinh tế).  

6 Nguyễn Trung Đạt Ủy viên 
Trực ban tổng hợp tình hình PCTT và TKCN 

báo cáo cho Thường trực Thị ủy chỉ đạo. 

7 Nguyễn Thị Hoài Anh    Ủy viên 
Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về giáo 

dục và đào tạo.  

8 Hồ Hưởng Ủy viên 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về môi 

trường trong công tác phòng, chống thiên tai. 

Phụ trách xã Hoài Phú. 

9 Đặng Đức Đạo Ủy viên 
Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề xã hội. 

Phụ trách xã Hoài Châu.  

10 Nguyễn Văn Dũng Ủy viên 

Giúp Trưởng ban đảm bảo thông tin liên lạc 

phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Phụ 

trách phường Hoài Thanh Tây. 



11 Đặng Đức Toàn Ủy viên 

Giúp Trưởng ban trong công tác triển khai thu, 

nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị 

xã. Phụ trách phường Hoài Tân. 

12 Nguyễn Văn Lý Ủy viên 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về y tế 

trong phòng, chống thiên tai. Phụ trách phường 

Hoài Hương. 

13 Lê Văn Hùng Ủy viên 
Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề giao 

thông. Phụ trách phường Bồng Sơn. 

14 Trần Đinh Ủy viên Trực ban tổng hợp tình hình PCTT và TKCN. 

15 Ngô Đình Tuy Ủy viên Trực ban tổng hợp tình hình PCTT và TKCN 

16 Huỳnh Xuân Thắng Ủy viên 
Trực thống kê, tổng hợp thiệt hại do thiên tai 

gây ra. Phụ trách xã Hoài Châu Bắc. 

17 Trần Hữu Vinh Ủy viên 
Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về y tế 

trong phòng, chống thiên tai. 

18 Nguyễn Văn Vỹ Ủy viên 

Phụ trách công tác tuyên truyền về phòng 

chống, ứng phó và khắc phục thiên tai. Phụ 

trách xã Hoài Sơn. 

19 Hàn Trung Hậu Ủy viên 

Kiểm đếm, theo dõi, hướng dẫn tàu thuyền 

phòng tránh áp thấp nhiệt đới, bão. Phụ trách 

xã Hoài Hải. 

20 Huỳnh Văn Phượng Ủy viên 
Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về điện 

trong công tác PCTT và TKCN.  

21 Nguyễn Tấn Hạnh Ủy viên 
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ PCTT và 

TKCN. Phụ trách phường Hoài Hảo. 



22 Trần Văn Thư Ủy viên 

Giúp Trưởng ban kiểm tra, theo dõi và đôn đốc 

các đơn vị thi công các công trình xây dựng cơ 

bản thực hiện đúng tiến độ. Phụ trách phường 

Tam Quan Nam. 

23 Lê Quang Hoàng Ủy viên Đảm bảo an toàn hồ chứa trên địa bàn. 

24 Nguyễn Minh Khải Ủy viên 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề về bố 

trí, sắp xếp tàu thuyền trong khu neo đậu tránh 

trú bão tàu thuyền Tam Quan. Phụ trách 

phường Tam Quan Bắc. 

25 Trương Thị Thúy Ức Ủy viên 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề nông 

nghiệp, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn 

nuôi và thú y.  

26 Trình Văn Tiến Ủy viên 
Phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn. Phụ trách 

phường Hoài Đức. 

27 Nguyễn Xuân Thao Ủy viên 

Giúp Trưởng ban giải quyết các vấn đề CN-

TTCN, Thương mại – dịch vụ, làng nghề và 

theo dõi phụ trách các cụm công nghiệp, thủy 

lợi, an toàn hồ đập.  

28 Nguyễn Văn Đẹp Ủy viên 
Giúp Trưởng ban trong công tác vận động quyên 

góp hỗ trợ khắc phục thiên tai, tiếp nhận hàng 

cứu trợ.  

29 Trần Hồng Hải Ủy viên 
Phụ trách công tác chăm lo đời sống cho người 

lao động. Phụ trách phường Tam Quan. 

30 Nguyễn Hữu Cường Ủy viên 

Phụ trách công tác tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng, chống thiên tai. Phụ trách 

phường Tam Quan Bắc. 

31 Nguyễn Phước Công Ủy viên 

Phụ trách công tác tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng, chống thiên tai. Phụ trách 

phường Hoài Thanh. 

32 Nguyễn Thị Nhung Ủy viên 

Phụ trách công tác tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng, chống thiên tai. Phụ trách 

phường Hoài Xuân. 

33 Cao Hữu Bằng Ủy viên 
Giúp Trưởng ban phân phối hàng cứu trợ. Phụ 

trách xã Hoài Mỹ. 

 

Ghi chú: Ngoài nhiệm vụ được phân công, các thành viên BCH PCTT và TKCN thị xã 

phải thực hiện tốt  công tác PCTT và TKCN tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. 
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