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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy  
và cứu nạn cứu hộ thành phố Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
  

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

 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 Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ quy đinh về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và 
chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ 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; Thông tư số 
66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;  

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn về 
việc Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành 
phố Lạng Sơn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
(PCCC&CNCH) UBND thành phố Lạng Sơn gồm các thành phần sau: 

1. Đ/c Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban; 

2. Đ/c Trưởng Công an thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực; 

3. Đ/c Hạt trưởng hạt kiểm lâm thành phố - Phó Trưởng ban; 

4. Đ/c Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BCHQS thành phố - Phó 
Trưởng ban;  

 * Thành viên Ban Chỉ đạo: 

5. Đ/c Phó Trưởng Công an thành phố - Phụ trách khối quản lý hành 
chính về trật tự xã hội; 

6. Đ/c Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố; 

7. Đ/c Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

8. Đ/c Trưởng phòng GD&ĐT thành phố; 
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9. Đ/c Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

10. Đ/c Trưởng trưởng phòng Nội vụ thành phố; 

11. Đ/c Trưởng phòng Kinh tế thành phố; 

12. Đ/c Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an thành phố; 

13. Các đ/c Chủ tịch UBND các phường, xã; 

 * Mời tham gia thành viên Ban chỉ đạo 

14. Đ/c Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; 

15. Đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; 

16. Đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; 

17. Đ/c Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

18. Đ/c Phó trưởng Ban dân vận; 

19. Đ/c Phó trưởng Ban Tuyên giáo; 

20. Đ/c Chành Văn phòng Thành ủy. 

 Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ  

- Xây dựng kế hoạch PCCC&CNCH dài hạn và hằng năm, xây dựng mục 
tiêu, nhiệm vụ, các biện pháp PCCC&CNCH phù hợp với điều kiện tự nhiên của 
thành phố, xây dựng các giải pháp để chỉ đạo các cấp Chính quyền cơ sở, các 
ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả cao việc PCCC&CNCH trong phạm vị 
thành phố Lạng Sơn. 

- Được phép huy động mọi lực lượng tại địa bàn các phường, xã phục vụ 
cho việc PCCC&CNCH theo phương châm chỉ huy 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, 
lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ). Điều tra, xử lý các vụ 
gây cháy nổ theo quy định của pháp luật. 

- Theo dõi tình hình thực hiện việc PCCC&CNCH; sơ kết, tổng kết; triển 
khai kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổng hợp tình hình 
thực hiện nhiệm vụ báo cáo cấp trên theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác 
PCCC&CNCH và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cấp, các ngành các tổ 
chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt công 
tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố. 

- Đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích 
thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH và xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi 
phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện các quy định của 
PCCC&CNCH trên phạm vị địa bàn thành phố. 

- Thưởng trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH đặt tại Công an thành phố và 
phòng cháy chữa cháy rừng đặt tại hạt Kiểm lâm thành phố. 

- Ban Chỉ đạo làm việc theo hình thức kiêm nghiệm; lương và các khoản 
phụ cấp thực hiện theo quy định của nhà nước; nhiệm vụ của các thành viên do 
Trưởng ban phân công. 
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- Chế độ hoạt động và sử dụng con dấu: (1) Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng 
con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố; (2) Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo sử 

dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để hoạt động.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Công an tỉnh; 
- TT. HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- C, PCVP, CVNC; 
- Lưu: VT, Công an TP. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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