
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

  

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

 Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

tỉnh Hòa Bình năm 2020; 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÒA BÌNH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách đại bàn các huyện, thành phố năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 484/TTr-SNN ngày 16/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thay đổi chức danh và thay đổi thành viên Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình như sau: 

1. Thay đổi chức danh thành viên 

Bà Bùi Thị Kim Tuyến thay đổi chức danh: Từ Phó Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo sang chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Thay đổi thành viên:  

- Ông Lê Xuân Minh, Đại tá - Giám đốc Công an tỉnh (số điện thoại: 

0913523999) thay ông Phạm Hồng Tuyến (chuyển công tác); 

- Ông Trịnh Văn Cường, Đại tá - Phó Giám đốc Công an tỉnh (số điện 

thoại: 0913500659) thay ông Vũ Cao Sơn (chuyển phụ trách công tác khác); 

- Ông Nguyễn Trần Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (số 

điện thoại: 0943776666; 02783857688) thay ông Đinh Văn Hòa (nghỉ hưu chế 

độ); 

- Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Viễn thông Hòa Bình (số điện 

thoại: 0915478578) thay ông Đặng Đình Trang (Chuyển công tác). 
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 3. Nhiệm vụ của các thành viên: 

 - Ông Lê Xuân Minh có nhiệm vụ: 

+ Thành viên đoàn công tác, phụ trách địa bàn huyện Cao Phong trong 

công tác phòng chống thiên tai. 

+ Xây dựng phương án và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn xã hội trước, trong và sau thiên tai; tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, 

sơ tán dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

 - Ông Trịnh Văn Cường có nhiệm vụ:  

 + Thành viên đoàn công tác, phụ trách địa bàn huyện Lương Sơn trong 

công tác phòng chống thiên tai. 

 + Chỉ đạo việc hướng dẫn, phân luồng các phương tiện đi lại đảm bảo an 

toàn trên các tuyến giao thông bị ngập sâu khi có mưa lũ; trực tiếp tham gia 

công tác chỉ đạo hiện trường các sự cố về công tác phòng chống thiên tai và cứu 

hộ cứu nạn. 

 - Ông Nguyễn Trần Anh có nhiệm vụ: 

+ Thành viên đoàn công tác, phụ trách địa bàn thành phố Hòa Bình trong 

công tác phòng chống thiên tai. 

+ Tham mưu trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường sau thiên 

tai; hướng dẫn các địa phương trong việc quản lý đất đai vùng bị ảnh hưởn của 

thiên tai, các khu tái định cư; xử lý các vi phạm về cát sỏi, khoáng sản gây ảnh 

hưởng đến công trình phòng chống thiên tai, thoát lũ. 

 - Ông Nguyễn Văn Thường có nhiệm vụ: 

+ Thành viên đoàn công tác, phụ trách địa bàn huyện Tân Lạc trong công 

tác phòng chống thiên tai. 
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+ Xây dựng phương án chuẩn bị dự phòng nhân lực, vật tư, phương tiện 

khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc tại các địa phương và Văn 

phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp khi xảy ra thiên tai. 

- Bà Bùi Thị Kim Tuyến có nhiệm vụ giữ nguyên theo Quyết định số 

272/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 

303/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 

131/QĐ-UBND ngày 21/01/2020, Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 

13/02/2020, Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

       CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

          Bùi Văn Khánh 
 

  

 

 


