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Vũ Muộn, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn PCCC 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 

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 tháng 11 năm 2019; 

  Căn cứ Kế hoạch số      /KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND xã Vũ Muộn 
về kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở 

kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Vũ Muộn; 
Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Công an xã Vũ Muộn. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra an toàn PCCC đối với 

khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh gồm các ông (bà) 

có tên sau: 

 1. Bà Đàm Thị Hành – Phó chủ tịch UBND xã – Trưởng đoàn; 

 2. Ông Nông Quốc Huy – Phó trưởng Công an xã – Phó đoàn; 

 3. Ông Đặng Văn Dần – Cán bộ Công an xã – Thành viên; 

 4. Ông Đinh Như Hoạt – Công chức VH-TT – Thành viên. 

 5. Các ông, bà trưởng thôn - Thành viên. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về PCCC 

đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng 

phương tiện chữa cháy kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.

 - Kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn 

PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân 

cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định. 

 Điều 3. Văn phòng - Thống kê xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;  

Gửi bản giấy:  

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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