
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

Số: 2858/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Anh, ngày 19 tháng 6 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thành lập Đội xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001, 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy 

định về Phòng cháy và chữa cháy rừng;  

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;  

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ công chức, viên chức; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 44/2013/QĐ-

UBND; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Kỳ 

Anh về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; 

Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Nội vụ, Nông nghiệp & PTNT, Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm huyện sau khi thống nhất với các ban ngành liên quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018, 

gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

Tổ 1. Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh 

1. Ông Nguyễn Hữu Hảo, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm           - Tổ trưởng; 

2. Ông Hồ Minh Kiên, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm                     - Tổ phó; 

3. Ông Võ Văn Thám, Trạm trưởng Trạm KL địa bàn Sông Rác  - Tổ viên; 

4. Ông Nguyễn Văn Ký, Trạm trưởng Trạm KL địa bàn Kỳ Hợp  - Tổ viên; 

5. Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng bộ phận Thanh tra - Pháp chế      - Tổ viên; 

6. Ông Dương Thanh Huy, Trưởng bộ phận BVR&BTTN            - Tổ viên; 

7. Ông Nguyễn Văn Hà, Kiểm lâm địa bàn                                    - Tổ viên; 

8. Bà Trần Thị Hằng, Kế toán Hạt kiểm lâm                                  - Tổ viên; 

9. Ông Nguyễn Công Duẩn, Kiểm lâm địa bàn                              - Tổ viên; 



10. Ông Phạm Quốc Huy, Kiểm lâm địa bàn                                  - Tổ viên; 

11. Ông Trần Phú Thành, Kiểm lâm địa bàn                                  - Tổ viên; 

12. Ông Phan Văn Quyết, Cán bộ Hạt kiểm lâm                            - Tổ viên; 

13. Ông Nguyễn Quang Thọ, Lái xe cơ quan                                 - Tổ viên; 

Tổ 2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Trợ lý Tác huấn                                 - Tổ trưởng; 

2. Ông Trần Thanh Tùng, Trợ lý động viên                                     - Tổ phó; 

3. Ông Trần Công Hoà, Trợ lý dân quân                                        - Tổ viên; 

4. Ông Trịnh Minh Hạnh, Nhân viên chính trị                                - Tổ viên; 

5. Ông Lê Quốc Hội, Thủ kho quân khí                                          - Tổ viên. 

 Tổ 3. Đồn Biên phòng Kỳ Khang 

1. Ông Nguyễn Xuân Thiều, Đội trưởng Đội Vũ trang              - Tổ trưởng; 

2. Ông Lê Hồng Nam, Đội phó Đội Vũ trang                                  - Tổ phó; 

3. Ông Phan Văn Đình, Cán bộ                                                       - Tổ viên; 

4. Ông Võ Thành Trung, Cán bộ                                                    - Tổ viên; 

5. Ông Nguyễn Trọng Ánh, Cán bộ                                                - Tổ viên. 

Tổ 4. Công an huyện 

1. Ông Nguyễn Gia Phong, Đội trưởng Đội Hậu cần - TM tổng hợp - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Hoàng Kiên,Cán bộ Đội CS QLHC về TTXH               - Tổ phó; 

3. Ông Nguyễn Thế Anh, Cán bộ Đội CS QLHC về TTXH                  - Tổ viên; 

4. Ông Nguyễn Ten, Cán bộ Đội An ninh                                               - Tổ viên; 

5. Ông Lê Thanh Giáp, Cán bộ Đội XDPT và PTX về ANTT       - Tổ viên. 

 Tổ 5. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

1. Ông Dương Đình Loan, Phó Trưởng phòng NN&PTNT       - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Hà Ngọc, Chuyên viên phòng NN&PTNT            - Tổ phó; 

3. Ông Hồ Văn Nam, Chuyên viên phòng NN&PTNT                  - Tổ viên; 

4. Ông Nguyễn Văn Thái, Viên chức TTƯDKHKT&BVCTVN   - Tổ viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và kinh phí hoạt động của Đội xung kích: 

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết đảm bảo 

đủ điều kiện phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; 

- Trong thời điểm nắng nóng phân công các thành viên ứng trực 24/24 giờ, 

theo dõi tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững huyện (qua Hạt Kiểm lâm) khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn; 

đồng thời khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy. Trường hợp 

đám cháy quá lớn, vượt quá tầm khống chế phải điện báo ngay cho UBND huyện 

để được hỗ trợ và bổ sung thêm lực lượng. 

- Các thành viên trong lực lượng xung kích sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 

theo hiệu lệnh của người chỉ huy; đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ trong ngày 

để kịp thời ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. 



- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo với Ban Chỉ đạo về 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện, Thủ trưởng đơn vị 

nơi công tác và các ngành chức năng liên quan theo quy định. 

- Giao Tổ 1 (Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh) là cơ quan thường trực của Đội xung 

kích, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng báo cáo lên cấp trên theo quy định; đề xuất khen thưởng và xử lý kỷ luật 

trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Đội xung kích hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế 

độ theo quy định hiện hành; được sử dụng phương tiện, trang thiết bị và con Dấu 

của cơ quan thường trực (Hạt Kiểm lâm) để giao dịch trong quá trình hoạt động.  

- Kinh phí hoạt động: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

  Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ,  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:          
- Như điều 3;  
- Ban CĐ về CTMT PTLN BV huyện; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

Gửi văn bản giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Quang Hoàn 
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