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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy  

 và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

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 Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa 

XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;  

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1627/TTr-CAT-

PC07 ngày 09/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh 

Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các đồng chí có tên và chức 

danh sau đây:  

1. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban; 

2. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Phó Trưởng ban; 

3. Các Thành viên là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chua-chay-va-luat-phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx
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- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Y tế; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công 

an tỉnh – kiêm Thư ký. 

(Các sở, ban, ngành, địa phương cử 01 đồng chí tham gia thành viên Ban 

Chỉ đạo, danh sách gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Công an tỉnh để 

tổng hợp chung). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn. 



3 

 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành 

viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các thành viên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (NTT). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

 

 
                 Hồ Tiến Thiệu 
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