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THÔNG BÁO 

Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo  
diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Trung Hà năm 2022 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm 
cứu nạn xã Trung Hà năm 2022; 

Thực hiện Quyết định số 5004/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2022 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan 

Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Trung Hà năm 2022. 

Để làm tốt công tác chuẩn bị và chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm 

kiếm cứu nạn xã Trung Hà năm 2022. Ban Chỉ đạo diễn tập phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên như sau: 

I. BAN CHỈ ĐẠO 

1. Đồng chí Ma Phúc Khứu, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập của xã 
Trung Hà; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức 

chính trị- xã hội huyện (thành viên Ban Chỉ đạo) hướng dẫn ngành chuyên môn 
của xã Trung Hà xây dựng hệ thống các văn kiện diễn tập và công tác bảo đảm 
mọi mặt cho cuộc diễn tập. 

2. Đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó 
Trưởng ban Thường trực 

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các thành viên trong Ban Chỉ đạo 
diễn tập và phối hợp với các phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Trung Hà làm tốt 
công tác chuẩn bị về xây dựng văn kiện và các mặt bảo đảm phục vụ nhiệm vụ 

luyện tập, diễn tập; tổ chức điều hành luyện tập, diễn tập theo đúng kế hoạch, đạt 
kết quả cao, an toàn tuyệt đối. 

- Trực tiếp chỉ đạo cơ quan Quân sự thực hiện các nội dung liên quan đến 
diễn tập. 

+ Chủ trì phối hợp cơ quan Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân xã Trung Hà khảo sát chọn 

địa điểm diễn tập phần cơ chế và thực binh. 
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+ Chủ trì phối hợp với cơ quan Kiểm lâm xây dựng kế hoạch diễn tập thông 
qua Ban Chỉ đạo diễn tập và cấp trên; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện chỉ đạo 

của huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Trung Hà xây dựng văn kiện luyện tập, 
diễn tập và các mặt bảo đảm cho diễn tập theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo bảo đảm 

chất lượng, an toàn. 

+ Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan liên quan 

và Ủy ban nhân dân xã Trung Hà đón tiếp đại biểu, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu.  

+ Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân xã Trung Hà xây dựng 

thao trường thực binh, vị trí thăm quan và bố trí tạo giả diễn tập theo kế hoạch.  

+ Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa, Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao chuẩn bị thuyết minh diễn tập. 

+ Chuẩn bị nội dung khai mạc, bế mạc; tổng hợp nhận xét, đánh giá kết quả 

diễn tập. 

+ Lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt bảo đảm cho diễn tập. 

- Chỉ đạo Ban CHQS xã Trung Hà phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tham 
mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập ứng phó 

cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

3. Đồng chí Kim Ngọc Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa - Phó 
Trưởng ban  

- Trực tiếp chỉ đạo cơ quan Kiểm lâm thực hiện các nội dung liên quan đến 
diễn tập. 

+ Phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan liên quan ban hành hệ 
thống văn bản chỉ đạo cuộc diễn tập. 

+ Phối hợp với Ban CHQS huyện thẩm định văn kiện và hướng dẫn khung 
tập phần cơ chế của xã Trung Hà. 

+ Chủ trì, phối hợp Ban CHQS huyện chỉ đạo xã Trung Hà chuẩn bị đầy đủ 

vật chất, vật liệu cháy và xây dựng bố trí thao trường diễn tập phần thực binh theo 
yêu cầu nhiệm vụ của cuộc diễn tập; tổ chức hướng dẫn luyện tập, diễn tập cho 

các lực lượng thực binh.  

+ Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện chuẩn bị và thuyết minh diễn tập phần thực binh. 

+ Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban CHQS huyện, 

Phòng Nông nghiệp và PTNT đón tiếp đại biểu, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu mời. 

+ Cử lực lượng tham gia diễn tập thực binh, chủ trì hướng dẫn các phương 

pháp chữa cháy rừng cho các lực lượng ở từng khu vực và luyện tập phần thực binh.  

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 
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4. Đồng chí Trần Văn Xuân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham 

Chu: Phó Trưởng ban 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa và Ban CHQS huyện xây dựng 

thao trường diễn tập phần thực binh theo yêu cầu nhiệm vụ của cuộc diễn tập; chủ 

trì hướng dẫn luyện tập, diễn tập cho các lực lượng thực binh.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đón tiếp đại biểu, khách mời. 

- Cử lực lượng tham gia diễn tập thực binh, chủ trì hướng dẫn các phương 

pháp chữa cháy rừng cho các lực lượng ở từng khu vực và luyện tập phần thực binh. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Ban CHQS xã Trung Hà tham mưu 
cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy 

rừng và tìm kiếm cứu nạn. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

5. Đồng chí Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban 

- Trực tiếp chỉ đạo cơ quan Công an thực hiện các nội dung liên quan đến  
diễn tập. 

+ Xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho khu vực diễn tập cơ chế và thực 
binh; chịu trách nhiệm duy trì trật tự giao thông trong khu vực diễn tập. 

+ Nắm chắc tình hình trước, trong và sau diễn tập; sẵn sàng phối hợp với cơ 
quan chức năng giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến diễn tập. 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã Trung Hà chuẩn bị văn kiện và các nội 
dung tham luận trong diễn tập. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

6. Đồng chí Mai Thị Kim Quê, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy 
viên Ban Chỉ đạo 

- Thẩm định kinh phí diễn tập trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê 
duyệt; bảo đảm ngân sách theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Kế toán - Ngân sách xã Trung Hà chuẩn bị văn kiện và 

các nội dung tham luận trong diễn tập; hướng dẫn lập dự toán, thanh, quyết toán 
diễn tập đúng quy định. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

7. Đồng chí Đỗ văn Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn - Ủy viên Ban Chỉ đạo 

- Trực tiếp chỉ đạo cơ quan Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực 
hiện các nội dung liên quan đến diễn tập. 

+ Phối hợp với Ban CHQS huyện và cơ quan Kiểm lâm xây dựng kế hoạch, 
văn kiện phục vụ diễn tập; hướng dẫn khung diễn tập của xã Trung Hà chuẩn bị 
nội dung tham luận trong các hội nghị. 
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+ Phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân xã đón tiếp đại 
biểu, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu mời. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

8. Đồng chí Lâm Thị Hồng Ngân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy 
viên Ban Chỉ đạo 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ 

ứng phó cháy rừng, thông báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Trung Hà chuẩn bị trang trí khánh tiết, băng zôn, 
khẩu hiệu tuyên truyền tại hội trường diễn tập cơ chế, khu vực thực binh. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công chức Văn hóa - Xã hội của xã Trung Hà chuẩn 

bị văn kiện và các nội dung tham luận trong diễn tập. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

9. Đồng chí Hà Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao - Ủy viên Ban Chỉ đạo 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Kiểm lâm chuẩn bị nội dung về công tác 

tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Phòng cháy và chữa cháy; thông 
báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chỉ đạo quay phim, chụp ảnh các nội dung trong quá trình luyện tập và 

diễn tập để làm tài liệu. 

- Cử 02 đồng chí cán bộ (01 nam, 01 nữ) thuyết minh dẫn dắt phần diễn tập 

thực binh. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

10. Đồng chí Seo Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Hà - Ủy viên 

Ban Chỉ đạo 

- Tổ chức quán triệt nhiệm vụ diễn tập; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, 
cơ quan Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, khung diễn tập bảo đảm đúng, 

đủ thành phần quy định; chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch công tác chuẩn bị 
diễn tập; hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn và các văn 

kiện phục vụ cho diễn tập của xã.  

- Chỉ đạo chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, trang âm loa đài, khẩu 

hiệu tuyên truyền; ma két và các mặt bảo đảm khác phục vụ cho diễn tập. 

- Chỉ đạo Công an xã làm tốt công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn cho cuộc 

diễn tập. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa làm tốt 

công tác quy hoạch sử dụng đất rừng phục vụ cho diễn tập thực binh. 
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- Huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm cho diễn tập 
thực binh; cử lực lượng dân quân tham gia xây dựng thao trường thực binh theo 

yêu cầu của Ban CHQS huyện, Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa. 

- Chỉ đạo các lực lượng của xã chuẩn bị bàn, ghế, nước uống cho đại biểu và 

khung tập ở khu vực diễn tập phần cơ chế và thực binh. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

11. Các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo còn lại 

- Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc ngành chuyên môn của xã Trung Hà chuẩn bị văn kiện và các nội dung tham 
luận trong diễn tập. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

II. CƠ QUAN BAN CHỈ ĐẠO 

1. Tiểu ban nội dung 

Là cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ soạn thảo các văn kiện 

chỉ đạo, văn kiện diễn tập, điều hành luyện tập, diễn tập. Hướng dẫn, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng văn kiện luyện tập , diễn tập; chuẩn bị các 
điều kiện diễn tập theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công. 

2. Tiểu ban đạo diễn 

Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ chỉ đạo, 

hướng dẫn khung tập xã làm công tác chuẩn bị, xây dựng phương án, huấn luyện, 
tổ chức luyện tập, diễn tập đúng theo ý định của Ban Chỉ đạo  bảo đảm an toàn 

tuyệt đối.  

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công. 

3. Tiểu ban tổng hợp 

Giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và thực hiện công tác tuyên truyền 

trước, trong và sau diễn tập cho Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng 
của cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Chịu trách nhiệm bảo 

đảm mọi mặt cho các khu vực diễn tập về lực lượng, phương tiện, vật chất, trang 
thiết bị, các điều kiện về thông tin, điện, nước, âm thanh, trang trí khánh tiết, công 

tác thi đua khen thưởng, bảo vệ an ninh an toàn, giao thông, đón tiếp bảo đảm nơi 
ăn, nghỉ cho đại biểu và các thành phần theo đúng ý định diễn tập của huyện. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan 

Ban Chỉ đạo tích cực, chủ động chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt 

chẽ với các phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có 
liên quan, chỉ đạo xã Trung Hà làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập, 
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diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. 

Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ban 

Chỉ đạo (qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ;              
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;                                        
- Các đồng chí trong BCĐ;                       

- Lưu: VT, BCHQS. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ma Phúc Khứu 
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