
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND          Sầm Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác 

Phòng không nhân dân, thành phố Sầm Sơn 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

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

Căn cứ Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về 

công tác phòng không nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 2480/2003/QĐ-TTg ngày 30/12/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung 

ương và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo phòng không 

nhân dân các cấp; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ 

về phòng không nhân dân; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân thành phố 

Sầm (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau: 

  Trưởng ban 

1. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

 Phó Trưởng ban Thường trực 

2. Ông Nguyễn Văn Thi, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự thành phố; 

 Phó Trưởng ban 

3. Ông Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an thành phố; 

 Các Ủy viên 

4. Ông Vũ Đình Thịnh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH thành phố; 

5. Ông Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng phòng Tài chính - KH thành phố; 

6. Ông Phạm Xuân Trưởng, Trưởng phòng Giáo dục và ĐT thành phố; 

7. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Tài nguyên & MT thành phố; 

8. Bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa - TT thành phố; 

9. Ông Văn Đình Vân, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố; 

10. Ông Trần Phan Vũ, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; 

11. Ông Vũ Đình Chinh, Trưởng phòng Kinh Tế thành phố; 

12. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chánh VP HĐND&UBND thành phố; 
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13. Ông Cao Văn Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch thành phố; 

14. Ông Lê Anh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sầm Sơn; 

15. Ông Trịnh Văn Sở, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự thành phố; 

16. Ông Lê Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

17. Ông Lê Thành Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn; 

18. Ông Lê Thọ Lực, Giám đốc Bưu điện Sầm Sơn; 

19. Ông Lê Hữu Đào, Giám đốc Trung tâm Viễn thông Sầm Sơn; 

20. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Điện lực Sầm Sơn; 

21. Bà Lê Thị Hương, Viên chức biệt phái phòng Y tế thành phố; 

  Mời các ông, bà có tên sau tham gia làm Thành viên Ban chỉ đạo 

1. Bà Vũ Thị Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; 

2. Ông Trần Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; 

3. Ông Trịnh Tứ Chính, Chủ tịch Hội CCB thành phố; 

4. Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Thành đoàn Sầm Sơn; 

5. Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố. 

Điều 2.  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo. 

- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo và xem 

xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ phòng không nhân dân trên địa bàn. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác theo dõi, 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung phòng không 

nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và các xã, phường. 

- Chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thành phố phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức giải quyết các vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động phòng 

không nhân dân trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về chuyên môn 

phòng không nhân dân cho các đối tượng và tổ chức tuyên truyền, vận động quần 

chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng không nhân dân. 

- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp thông tin về các vấn đề 

liên quan đến triển khai, tổ chức hoạt động phòng không nhân dân của cơ quan, tổ 

chức thuộc thẩm quyền. 

- Tổ chức diễn tập, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; kiến nghị giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng không nhân dân và báo 

cáo kết quả hoạt động phòng không nhân dân lên Ban chỉ đạo phòng không nhân 

dân cấp trên theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên có thẩm quyền ủy quyền. 

Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo. 
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- Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo thành phố sử dụng con dấu của UBND 

thành phố; các Phó Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan cấp mình 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Trưởng Ban chỉ đạo thành phố quyết định ban hành Quy chế hoạt động của 

BCĐ, phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban chỉ đạo và quy định cơ 

cấu, thành phần, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan Thường trực Ban chỉ 

đạo thành phố. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng 

chế độ theo quy định hiện hành;  nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng ban 

phân công. 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, có 

trách nhiệm chủ trì, tham mưu nội dung và bảo đảm các điều kiện hoạt động của 

Ban chỉ đạo thành phố. 

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thành phố được bố trí trong dự toán 

ngân sách hàng năm của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 782/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố 

Sầm Sơn. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phòng 

không nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan 

và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Ban chỉ đạo công tác PKND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; TT HĐND&UBND tp (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tp (b/c); 

- Các đơn vị có liên quan (t/h); 

- Lưu: VP, TM, H 32. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Tất Thắng 
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