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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 277/QĐ-UBND Văn Hội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia 

đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Văn Hội

CHỦ TỊCH ỦY  BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HỘI

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 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, Luật PCCC sửa đổi và bổ sung 
năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
an hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020 của Chính phủ;

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

Căn cứ Kế hoạch Số 61/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND xã Văn Hội về 
mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toànphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV-Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 
24/11/2020 của Chính phủ, trên địa bàn xã Văn Hội;

Theo đề nghị của Trưởng Công an xã Văn Hội.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia 
đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, 
tỉnh Hải Dương, gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Bàn - Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng Đoàn;

2. Ông: Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Công an xã - Phó Trưởng Đoàn;

3. Ông: Nguyễ Đức Hoàng - Phó Trưởng Công an xã -Thành viên;

4. Ông: Nguyễn Đức Khương - Công an viên thường trực - Thành viên;

5. Ông : Phạm Trung Kiên - Công an viên thường trực - Thành viên;
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6. Ông : Phạm Trung Kiên - Công an viên thường trực - Thư ký;

7. Đại diện Đội dân phòng tại các thôn trên địa bàn xã - Thành viên.

Điều 2: Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Số 61/KH-
UBND ngày 12/9/2022 của UBND xã Văn Hội; thông báo đối tượng, thời gian, nội 
dung và tiế hành kiểm tra các cơ sở theo Kế hoạch, đặc biệt các cơ sở trọng điểm về 
phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã; kết thúc kiểm tra báo cáo kết quả về UBND xã.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND-
UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các Ông (bà) 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT UBND xã;
- Lưu VP,CAX.

CHỦ TỊCH

Dương Bá Đông
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