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SM9/QD-UBND Tuy An, ngày O tháng 4 näm 2021 

QUYET DNH 
A A A 9 A A A A 9 A Ye viçc kiçn toan Ban chi huy cac van de cap bach trong cong tac bao vç rung, 
phát triên rung và phông cháy, chfi'a cháy rung trên dla  bàn huyn Tuy An 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN TUY AN 

Can thLuat T ch'c ChInh quyn djaphtrong ngày 19/6/2015, 

Can cz.' Lu2t Lam nghip so' 16/201 7/QHJ4 ducic Qudc h(3i nithc Cç5ng hôa xd 
h(5i chi nghia Vit Nam khóa XIV, 19) hQp th& 4 thông qua ngày 15/11/2017, 

Cván cli,  Nghj djnh so' 156/2018/ND-CF ngày 16/11/2018 cIa C7iInh phi ye 

Quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cla Lut Lam nghip; 

án ct Gil thj 45/CT-TTg ngày 31/12/202 0 cza Thz tzthng ChInh phü v to' 

chj'c phong trào Têt trOng cay và tang cunig cOng tác báo vç, phát trién rirng ngay 
tirdáu näm 2021, 

Can cz' Quyo't djnh so' 3 5/201 5/QD- UBND ngày 21/9/2015 cia UBND tinh 
Phz Yen ye vic ban hành Quy ché thành lap, tO ch&c và hogt d5ng cüa tO chjc 
phOi hcip lien ngành, 

Cánc& COng van sO' 213/UBND-KT ngày 15/01/2021 cia UBND tinh Phz 
Yen ye triên khai thy'c hin Ciii thj sO 45/CT-TTg ngày 3 1/12/2020 cia Thi tw&ng 
chInh phi ye tO ch&cphong trào Tét trOng cay và tang czthng cOng tác báo vç, phát 
trién rung ngay tir dâu nãm 2021, 

Can c& Van ban so' 281/TCLN-KL ngày 15/3/202 1 cia Tdng cyc Lam nghip 
ye vic tang cwàng cOng tác phông cháy và chiba cháy rirng, 

Xét Ta trInh sO' 55/TTr-HKL ngày 05/4/2021 cza Hgt Kio'm lam huyn Tuy An 
ye vic kin toàn Ban chI huy ye các van dé cap bach trong báo v rfmg và phông 
cháy, chièa cháy rung huyn Tuy An; 

Theo d nghj cia Tru'&ngphOng Nç5i vy huyn. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Kiên toàn Ban Chi huy bão v rung, phát trin rtrng và phông cháy, 
chUa cháy rfrng huyn Tuy An, gôm các ông bà có ten sau day: 

1. Ong Nguyn Thanh Phong, Phó ChU tjch UBND huyn, Trueing ban; 

2. Ong Pham Van Bay, Hat  trithng  Hat  Kim lam, Phó ban thu&ng tri,rc; 

3. Ong Nguyn Trng Hung, Tri.thng phông Nông nghip và Phát trin nông 
thôn huyn, Phó ban; 
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4. Ong Chu Thai Quang, Chi buy tru&ng Ban Chi buy Quân s1r huyn, Uy 

5. Ong Nguyn Tam Nim, Phó Trrnng Cong an huyn, Uy viên; 

6. Ong Nguyn Ngçc Vinh, Phó Trizàng phông phii trách Phông Tài nguyen 
và Môi trumg huyn, Uy viên; 

7. Ong Phan Van DUng, Phó Dn truâng Dn Biên phông An Hài, Uy viên; 

8. Ba Nguyn Thj Phuc, Phó Trueing phông Tài chmnh — K ho.ch, Uy viên; 

9. Ong Nguyen Quang Ngçc, Phó H.t trithng Hat  Kim lam, Uy vien. 

Diu 2. Ban Chi huy bão v ri'rng, phát triên rung và phông cháy, chUa cháy 
thng huyn có thim vii: 

- Hang näm xây dirng k boach  bão v thng và phông cbáy, ch&a cháy thng 
trén dja bàn huyn Tuy An; 

- T chüc kim tra, don dc các co quan, ban ngành có lien quan, Ban chi buy 
ye các van dê cap bach trong bão v rrng và phông cháy, chfta cháy rtrng cüa các 
xã, thj trân và chU thng thirc hin có hiu qua cong tác báo v thng và phông cháy, 
chtta cháy rung trên dja bàn quàn 1; 

- Chi dao,  buy dng lrc luçmg, phuong tin d ciru chUa kjp thñ, khi cháy 
thng xày ra; 

- Hat Kim lam huyn là co quan thi.thng trirc cUa Ban chi buy v các vn d 
cap bach trong bào v rimg và phông cháy, chUa cháy r1mg. 

.A a .1 A. Dieu 3. Chanh Van phong HDND&UBND huyçn, Trucing phong Ni vil, Hat 
trizOng Hat  Kiêm lam huyn, Thu tri.r&ng các co quan, ban ngành có lien quan va các 
Ong, bà có ten tai  Diêu 1 chju trách thim thi hành quyêt djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k và thay th Quyt djnh s 589/QD-
UBND ngày 18/2/2020 cUa ChU tjch UBND huyn Tuy An./

,
qr 

viên; 

Noi nhln: 
- Nhir Diu 3; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Chi ciic Kiêm lam Phü Yen (thay b/c); 
- CVP, các PCVP HDND&UBND huyn; 
-Lixu:VT,NV. 
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