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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
 

 Căn cứ Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung năm 

2013;  

 Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy;  

 Căn cứ Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ về 

quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an 

quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định Nghị định số 79/2014/NĐ-
CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng 
cháy, chữa cháy; Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 của Bộ Công an 

về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết Nghị định 
79/2014/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy của Sở Nội vụ (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiệm vụ: 

 Đề xuất ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy và  
cứu nạn cứu hộ. 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa 
cháy và Cứu nạn cưu cứu hộ, xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC. 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ an toàn 
phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; xây dựng, đề xuất kế hoạch đầu tư 

hàng năm cho công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức theo dõi, quản lý các 
phương tiện, thiết bị chữa cháy của sở. 



 Kiểm tra, đôn đốc mọi người chấp hành các quy định, nội quy về phòng 
cháy, chữa cháy; đề xuất, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy phòng cháy, 

chữa cháy của các cơ quan, đơn vị. 

 Tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở địa phương cơ sở khác khi được 
cấp có thẩm quyền điều động. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở 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:                                                                     
  - Phòng CS PCCC&CNCH; 
  - Công ty TNHH BLT Sơn La ; 
  - Như điều 3; 
  - Lưu VT.VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Minh Hòa 

 



DANH SÁCH ĐỘI CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ  

CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ - SNV ngày      tháng 7 năm 2020) 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh 

1 Bùi Văn Hào Phó Chánh Thanh tra Đội trưởng 

2 Vũ Quốc Cường 
Phó trưởng phòng 

XDCQ&CTTN 
Đội phó 

4 Đỗ Khắc Vinh Phó trưởng phòng CCVC Đội viên 

5 Nguyễn Sơn Hà Thanh tra chuyên viên chính Đội viên 

6 Bùi Ngọc Tư 
Chuyên viên phòng 

XDCQ&CTTN 
Đội viên 

7 Nguyễn Đình Lợi 
Chuyên viên phòng 

XDCQ&CTTN 
Đội viên 

8 Vũ Ngọc Trung Chuyên viên Văn phòng sở Đội viên 

9 Đào Văn Chung 
Chuyên viên phòng 

CCHC&VTLT 
Đội viên 

10 Thào Ngọc Cho Chuyên viên phòng Tôn giáo Đội viên 

11 Lê Viết Phú 
Chuyên viên phòng 

TCBC&TCPCP 
Đội viên 

12 Lương Văn Hậu Chuyên viên Văn phòng sở Đội viên 

13 Hoàng Văn Thắng Lái xe, Văn phòng Sở Đội viên 
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