ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 322/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trưng tập huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên phục vụ
tham gia luyện tập, thi đấu Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ của lực
lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động
của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của
lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 114/TTr-NV ngày
22 tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trưng tập huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên phục vụ
tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa
cháy cơ sở, dân phòng năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau:
I. Huấn luyện viên
1. Bà Nguyễn Thị Cao Cường, Đội Trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính
về trật tự xã hội, Công an huyện;
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2. Ông Đặng Quang Tuyển, Phó đội Trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành
chính về trật tự xã hội, Công an huyện;
3. Ông Lò Văn Cường, Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự
xã hội, Công an huyện;
4. Ông Hoàng Quốc Vương, Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về
trật tự xã hội, Công an huyện.
II. Vận động viên
1. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
- Ông Nguyễn Thành Luân, Nhân viên Bưu điện huyện - Đội trưởng;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Nhân viên Bưu điện huyện - Thành viên;
- Ông Đỗ Duy Thái, Nhân viên Bưu điện huyện - Thành viên;
- Ông Lò Văn Hiệp, Nhân viên Bưu điện huyện - Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Hiếu, Nhân viên Bưu điện huyện - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Tuân, Nhân viên Bưu điện huyện - Thành viên.
2. Đội phòng cháy chữa cháy dân phòng
- Ông Quàng Văn Lập, xã Sặp Vạt - Đội trưởng;
- Ông Mè Văn Sơn, xã Sặp Vạt - Thành viên;
- Ông Mè Văn Dũng, xã Sặp Vạt - Thành viên;
- Ông Quàng Văn Minh, xã Sặp Vạt- Thành viên;
- Ông Hoàng Văn Duyên, xã Sặp Vạt - Thành viên;
- Ông Lò Văn Đức, xã Sặp Vạt - Thành viên;
- Ông Hoàng Văn Thông, xã Sặp Vạt - Thành viên.
3. Đội phòng cháy chữa cháy hộ gia đình
- Ông Vì Văn Tỉnh, Trường PTDT nội trú THCS-THPT huyện - Đội trưởng;
- Bà Lò Thị Hồng Thanh, Nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện - Thành viên;
- Em Lò Thị Thảo Huyền, Học sinh trường PTDT nội trú THCS-THPT huyện Thành viên;
- Em Vì Hải Nam, Học sinh trường Tiểu học Thị trấn huyện - Thành viên.
III. Nhân viên phục vụ
1. Ông Lừ Văn Thanh, viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện;
2. Ông Lừ Văn Nam, viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện;
3. Ông Hà Khắc Tùng, viên chức Trung tâm Y tế huyện.
Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ hoạt động
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1. Nhiệm vụ
Đoàn huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên phục vụ có trách nhiệm
tham gia luyện tập, thi đấu Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của
lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022 đạt kết quả cao.
2. Chế độ hoạt động
Đoàn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành
nhiệm vụ; nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn do Tổ trưởng các tổ phân công;
Mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ;
Trưởng Công an huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, NV. (15 bản).

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường

