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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, tuyên truyền an toàn 

 phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư 

trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

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; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy, 

chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1083/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 

khu dân cư, hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, 

kho hàng hóa trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

 Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện Tủa 

Chùa về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối 

với khu dân cư, hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản 

xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

Xét Tờ trình số 269/TTr-CAH ngày 11/5/2021 của Công an huyện và đề nghị 

của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn Liên ngành kiểm tra, tuyên truyền an toàn phòng 

cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa, gồm các thành viên có tên sau: 

 1. Ông Lê Ninh Bình - Phó Trưởng Công an huyện - Trưởng đoàn; 

 2. Ông Vũ Thanh Bình - Phó Giám đốc Điện lực Tủa Chùa - Phó Trưởng đoàn; 

 3. Ông Nguyễn Ngọc Thuấn - Đội trưởng đội cảnh sát PCCC&CNCH, 

Công an huyện - Thành viên; 
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 4. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Đội trưởng đội cảnh sát PCCC&CNCH, 

Công an huyện - Thành viên; 

 5. Ông Điêu Chính Thăm - Chiến sĩ đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an 

huyện - Thành viên; 

 6. Ông Nguyễn Tiến Thịnh - Công chức Phòng KT&HT huyện - Thành viên; 

 7. Trưởng hoặc Phó Trưởng công an các xã, thị trấn - Thành viên; 

 8. Ông Lò Văn Tình - Kỹ thuật viên an toàn, Điện lực Tủa Chùa - Thành viên. 

Điều 2. Đoàn liên ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch số 

88/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện Tủa Chùa. Tổng hợp, báo cáo 

kết quả với UBND huyện và các cơ quan cấp tỉnh liên quan.  

Thời gian kiểm tra: Từ 17/5/2021 đến hết ngày 15/10/2021. 

Các thành viên Đoàn liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm 

vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công. Đoàn tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Các thành viên được hưởng chế độ công tác phí và chế độ hỗ trợ khác (nếu 

có) theo quy định hiện hành do đơn vị cấp phát lương chi trả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng: Nội vụ, Kinh tế - 

Hạ tầng huyện; Trưởng Công an huyện; Giám đốc Điện lực Tủa Chùa; thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy;               (b/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 

 

 

 


		banht.tuachua@dienbien.gov.vn
	2021-05-15T08:19:42+0700


		2021-05-15T17:50:36+0700


		2021-05-15T17:50:49+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2021-05-15T17:51:16+0700




