
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

Số:                /QĐ-UBND 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Phong Thổ, ngày            tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc điều chỉnh, bổ sung Trưởng ban, phó trưởng Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ 

 

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 của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về 

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

dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện 

Phong Thổ về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

và Ủy viên UBND huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Phong Thổ về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ; 

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Trưởng Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ; 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Trưởng Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Trưởng ban, phó trưởng ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ, cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh ông Trần Bảo Trung – Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ - 

làm Trưởng Ban chỉ đạo ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện Phong Thổ thay ông Vương Thế Mẫn. 
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- Bổ sung bà Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong 

Thổ, làm phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ 

trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   Nơi nhận:  

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

   - TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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