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1. Ông: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban: Phụ trách 
chung công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Ông:  Vũ Giang Nam - Phó chủ tịch UBND xã - Phó ban thường trực: 
Phụ trách toàn bộ công tác chống úng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Giải quyết 
mọi công việc khi trưởng ban đi vắng hoặc được uỷ quyền.

3. Bà: Vũ Thị Sen - Giám đốc HTXDVNN - Phó ban: Phụ trách nội đồng, 
có nhiệm vụ tuần tra toàn bộ kênh mương thuộc địa bàn quản lý. Liên hệ với xí 
nghiệp thuỷ nông để tiêu úng khi có mưa bão, úng xảy ra. Đồng thời phối hợp 
với các xã bạn để kịp thời xử lý các tình huống do mưa bão úng xảy ra.

4. Ông: Nguyễn Văn Công,  Vũ Xuân Sang - Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó 
Quân sự xã làm uỷ viên: Phụ trách tiền phương, có nhiệm vụ tuần tra canh gác, 
bố trí và điều động nhân lực khi có sự cố xảy ra. 

5. Ông: Bùi Đăng Chăm - Trưởng công an xã, làm uỷ viên có nhiệm vụ kết 
hợp cùng với Ban chỉ huy quân sự tuần tra canh gác trên địa bàn toàn xã. Xử lý 
các hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm pháp luật. 

6. Bà:  Vũ Thị Thúy - Tài Chính - Kế toán: Trưởng tiểu ban hậu cần, có 
nhiệm vụ chuẩn bị kinh phí, lương thực, thực phẩm, dụng cụ để phục vụ cho 
công tác phòng chống lụt bão, úng. 

7. Bà: Nguyễn Thị Mai - Văn phòng HĐND-UBND xã, có nhiệm vụ 
thường trực tại UBND xã để tổng hợp, báo cáo tình hình khi có sự cố xảy ra và 
báo cáo kịp thời với Trưởng Ban chỉ huy.

8. Bà: Lê Thị Thuỷ- Trưởng trạm y tế xã, có nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ y 
tế, thuốc để cứu chữa kịp thời khi có sự việc xảy ra. 

9. Bà: Đào Thị Thanh - Cán bộ Văn hoá xã: Có trách nhiệm thông tin trên 
hệ thống truyền thanh về tình hình và diễn biến của thiên tai để nhân dân chủ 
động phòng, chống.  

10. Ông: Vũ Đình Hai - Cán bộ Kế hoạch GTTL xã: Chuẩn bị đất, cọc, 
phên, bao, cuốc, xẻng, mai, xe ba gác, xe Rùa và một số dụng cụ cần thiết cho 
công tác phòng chống úng lụt bão, thường trực tại Văn phòng UBND xã.

11. Ông: Vũ Văn Dinh - Phó giám đốc HTXDVNN, có trách nhiệm điều 
động nhân lực để xử lý các tình huống xảy ra tại khu vực nội đồng. 
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12. Ông: Vũ Văn Hạnh - Trưởng thôn Phương Khê, phụ trách thôn 
Phương Khê và điều động nhân lực tại thôn. 

13. Ông: Vũ Văn Lượng - Trưởng thôn Tào Khê, phụ trách thôn Tào Khê 
và điều động nhân lực tại thôn.

14. Ông:  Nguyễn Minh Đức - Trưởng thôn Phú Khê, phụ trách thôn Phú 
Khê và điều động nhân lực tại thôn.

Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy  phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Chi Lăng Bắc năm 2022.

TM. BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN XÃ
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đoàn Minh Đức

.
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