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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Đội dân phòng thôn Bùi Xá

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 
2013;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NNĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

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

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 01/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư;

Căn cứ Kế hoạch số 423/KH-UBND huyện Thanh Miện tiếp tục thực hiện đề 
án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về 
ANTT” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 745/KH-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 
2021 của UBND huyện Thanh Miện về Triển khai thực hiện Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Trưởng thôn Bùi Xá.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đội dân phòng thôn Bùi Xá gồm những ông, bà có tên 

sau (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đội dân phòng có nhiệm vụ:
- Đề xuất ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

tại thôn trên địa bàn xã Đoàn Kết.
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-  Đề xuất trang bị các phương tiện, dụng cụ, vật tư cần thiết đủ để thực hiện 
công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến 
thức phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho nhân 
dân; Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trong địa bàn 
dân cư.

- Tham gia, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, 
chuyên môn nghiệp vụ cần thiết về cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, phương án cứu 
nạn cứu hộ theo thẩm quyền; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm 
vụ chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ, các sự cố, tai nạn xảy ra 
trên địa bàn và ở địa phương khác khi có yêu cầu, được huy động.

- Bảo vệ hiện trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các loại 
tội phạm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Văn phòng HĐND-UBND xã, Công an xã; lãnh đạo thôn Bùi Xá, các ban, 

ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo thôn Bùi Xá;
- Lưu: VT, CA.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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DANH SÁCH
ĐỘI PCCC DÂN PHÒNG THÔN BÙI XÁ – XÃ ĐOÀN KẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12/10/2022)

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi ở SĐT

1 Nguyễn Văn Quý 1980 Đội trưởng Bùi Xá, 
Đoàn Kết

2 Đinh Thị Đoàn 1981 Đội phó Bùi Xá, 
Đoàn Kết

3 Lê Văn Sở 1967 Đội viên Bùi Xá, 
Đoàn Kết

4 Nguyễn Đình Nam 1959 Đội viên Bùi Xá, 
Đoàn Kết

5 Nguyễn Thị Thanh 1976 Đội viên Bùi Xá, 
Đoàn Kết

6 Vũ Văn Chuân 1969 Đội viên Bùi Xá, 
Đoàn Kết

7 Trịnh Xuân Hải 1981 Đội viên Bùi Xá, 
Đoàn Kết

8 Nguyễn Đình Miêu 1975 Đội viên Bùi Xá, 
Đoàn Kết

9 Nguyễn Văn Thoan 1968 Đội viên Bùi Xá, 
Đoàn Kết

Ấn định danh sách 9 đồng chí./.
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