
TT Họ và tên
Chức vụ 

cơ quan

Chức vụ Ban 

chỉ huy
Phân công nhiệm vụ

1 Nguyễn Hoài Sơn
Chủ tịch UBND thị 

xã
Trưởng Ban Trưởng chỉ huy, điều hành chung

2 Nguyễn Thế Anh
Phó CT UBND thị 

xã

Phó ban Thường 

trực 

Trưởng công tác PCTT-TKCN; kiểm tra, đôn đốc 

công tác PCTT-TKCN, Điều hành cơ quan thường 

trực BCH PCTT-TKCN, tham gia chỉ đạo công tác 

PCTT-TKCN tại địa bàn.

3
Nguyễn Thị 

Phương Hải

Trưởng Ban Dân 

vận Thị ủy, Chủ 

tịch MTTQ thị xã

Phó ban kiêm 

Trưởng Ban vận 

động, tiếp nhận, 

quản lý, phân 

phối tiền hàng 

cứu trợ

Tổ chức tuyên truyền, vận động các Hội viên, đoàn 

viên nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống 

thiên tai. Tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý, 

phân phối tiền, hàng cứu trợ khi thiên tai xảy ra.

4
Nguyễn Hữu 

Khánh

Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy Quân 

sự thị xã

Phó ban kiêm 

Trưởng Tiểu ban 

lực lượng, hậu 

cần

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác PCTT-TKCN 

của ngành; Trưởng huy động lực lượng, phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn thiên tai trên địa bàn thị xã. 

5 Bùi Thanh Tùng Trưởng Công an

Phó ban kiêm 

Trưởng tiểu ban 

an ninh, giao 

thông phương 

tiện

Kiểm tra, đôn đốc, điều hành công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội 

trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra; phối hợp 

triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thị 

xã.

6
Nguyễn Hữu 

Khiếu

Phó Trưởng phòng, 

Phụ trách phòng 

QLĐT và KT

Thành viên kiêm 

Chánh Văn 

phòng TT BCH 

PCTT-TKCN

Điều hành VP Thường trực Ban chỉ huy PCTT thị 

xã và tham gia chỉ đạo công tác PCTT-TKCN ở 

các xã, phường.

7
Nguyễn Thị Hoài 

Nam

Chánh VP HĐND 

và UBND
Thành viên

Tham gia chỉ đạo công tác hậu cần và chỉ đạo 

PCTT-TKCN ở các xã, phường.
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8 Đoàn Thị Mỹ
Trưởng phòng Văn 

hoá-TT

Thành viên kiêm 

Trưởng tiểu ban 

Đảm bảo thông 

tin tuyên truyền

Kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo và vận hành mạng lưới 

thông tin và truyền thông trên địa bàn thị xã phục 

vụ chỉ huy, điều hành công tác PCTT-TKCN; kiểm 

tra và chỉ đạo các đơn vị bưu chính, viễn thông, 

các đơn vị quản lý các công trình trọng điểm xây 

dựng và triển khai phương án đảm bảo thông tin, 

liên lạc và các phương án dự phòng cho các sự cố 

gián đoạn mạng lưới thông tin cộng đồng do thiên 

tai gây ra, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ 

chỉ đạo, điều hành của Thị ủy, UBND thị xã khi 

xảy ra sự cố mạng. Tham gia chỉ đạo công tác 

PCTT-TKCN ở các xã, phường.

9 Nguyễn Văn Luân Trưởng phòng Y tế Thành viên

Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc điều hành công tác 

PCTT-TKCN thuộc lĩnh vực ngành quản lý; dự 

phòng đủ cơ số thuốc và chủ động triển khai các 

biện pháp cứu chữa, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, 

phòng trừ dịch bệnh trên người do thiên tai. Tham 

gia chỉ đạo công tác PCTT-TKCN ở các xã, 

10
Nguyễn Hồng 

Cương

Trưởng phòng Lao 

động-TBXH
Thành viên

Kiểm tra, rà soát đời sống dân sinh, các đối tượng 

dễ bị rủi ro khi thiên tai xảy ra để tham mưu kịp 

thời cho UBND thị xã về chính sách cứu trợ, hỗ 

trợ đảm bảo an sinh xã hội. Tham gia việc tiếp 

nhận, phân phối hàng cứu trợ và tham gia chỉ đạo 

công tác PCTT-TKCN ở các xã, phường.

11 Phan Văn Quang
Trưởng phòng Tài 

chính-KH
Thành viên 

Cân đối đảm bảo ngân sách dự phòng cho công tác 

PCTT-TKCN; chỉ đạo công tác hậu cần cứu trợ 

khẩn cấp, tham mưu ban hành các chính sách kịp 

thời phục vụ cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai; 

tham gia chỉ đạo công tác PCTT-TKCN ở các xã, 

phường.

12
Nguyễn Đức 

Thắng

Giám đốc BQL dự 

án xây dựng
Thành viên

Trực tiếp điều hành công tác PCTT-TKCN đảm 

bảo an toàn các công trình do BQL đầu tư và xây 

dựng, chỉ đạo công tác PCTT-TKCN ở các xã, 

phường.

13 Nguyễn Hữu Sum
Trưởng phòng GD-

ĐT
Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc điều hành công tác PCTT-

TKCN của ngành; chỉ đạo các biện pháp đảm bảo 

an toàn cho học sinh, sinh viên trong mùa bão, lũ; 

Tham gia chỉ đạo công tác PCTT-TKCN ở các xã, 

14 Nguyễn Văn Giáp
Trưởng phòng Nội 

vụ
Thành viên

Tham mưu việc điều động cán bộ, công chức phục 

vụ công tác PCTT-TKCN, xử lý cán bộ vi phạm, 

tham gia chỉ đạo công tác PCTT-TKCN ở các xã, 

phường.
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15
Nguyễn Quốc 

Hiệp

Trưởng phòng Tài 

nguyên-MT

Thành viên kiêm 

Trưởng Tiểu ban 

Báo tin động 

đất, cảnh báo 

sóng thần

Kiểm tra, đôn đốc, điều hành công tác PCTT-

TKCN thuộc lĩnh vực quản lý; chủ động triển khai 

các biện pháp xử lý môi trường, ô nhiễm vùng bị 

thiên tai; triển khai phương án Báo tin động đất, 

cảnh báo sóng thần. Tham gia chỉ đạo công tác 

PCTT-TKCN ở các xã, phường.

16 Nguyễn Hữu Đại
Chủ tịch Hội Chữ 

thập đỏ 
Thành viên

Theo dõi, đôn đốc công tác cứu trợ xã hội; tham 

gia chỉ đạo công tác PCTT-TKCN tại các xã, 

phường. Tổ chức đào tạo nâng cao ý thức công 

đồng trong phòng tránh thiên tai.

17 Phạm Văn Chúng

Phó Giám đốc phụ 

trách Trung tâm 

Văn hóa - Truyền 

thông

Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, điều hành công tác PCTT-

TKCN của ngành phụ trách; tăng cường thời lượng 

phát sóng, kịp thời đưa tin về công tác PCTT-

TKCN trên địa bàn phục vụ công tác tuyên truyền 

cho người dân chủ động phòng tránh.

18 Nguyễn Quốc Trị
Giám đốc Trung 

tâm Y tế
Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác 

PCTT-TKCN thuộc ngành, ở các xã, phường.

19 Đặng Đôn Sơn Giám đốc Điện lực Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác 

PCTT-TKCN thuộc ngành; đảm bảo nguồn điện 

phục vụ điều tiết hồ chứa, phục vụ bơm tiêu thoát 

lũ và phục vụ chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính 

quyền các cấp; ưu tiên cấp điện cho các cơ quan 

theo quy định.

20 Hồ Sỹ Thắng

Trưởng Ban chỉ 

huy Biên phòng 

Cửa Khẩu, Cảng 

Vũng Áng - Sơn 

Dương

Thành viên

Kiểm tra đôn đốc công tác PCTT-TKCN của đơn 

vị và khu vực mình phụ trách. Tham gia hướng 

dẫn người dân công tác neo đậu tàu thuyền tại các 

vị trí an toàn, tham gia phối hợp với với Ban chỉ 

huy quân sự thị xã triển khai công tác cứu hộ, cứu 

nạn trên địa bàn.

21 Nguyễn Thục Yên

Đồn trưởng Đồn 

Biên phòng Đèo 

Ngang

Thành viên

Kiểm tra đôn đốc công tác PCTT-TKCN của đơn 

vị và khu vực mình phụ trách. Tham gia hướng 

dẫn người dân công tác neo đậu tàu thuyền tại các 

vị trí an toàn, tham gia phối hợp với với Ban chỉ 

huy quân sự thị xã triển khai công tác cứu hộ, cứu 

nạn trên địa bàn. 

22 Phạm Danh Hiệp

Phó Giám đốc phụ 

trách Trung tâm 

dịch vụ Hạ tầng, 

Đội Trưởng Đội 

TTĐT thị xã

Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, điều hành công tác PCTT-

TKCN của lĩnh vực phụ trách. Tham gia chỉ đạo 

công tác PCTT-TKCN tại các xã, phường.
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23
Nguyễn Tiến 

Công

Giám đốc Trung 

tâm Viễn thông thị 

xã

Thành viên

Chỉ huy công tác PCTT-TKCN thuộc lĩnh vực 

quản lý; đảm bảo thông tin, liên lạc và phương án 

dự phòng phục vụ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, 

chính quyền các cấp để thực hiện nhiệm vụ PCTT 

và TKCN.

24 Lê Thái Quả
Phó phòng Quản lý 

ĐT-KT

Thành viên kiêm 

Trưởng Tiểu ban 

Kỹ thuật 

Tham gia chỉ đạo, điều hành công tác PCTT-

TKCN trong lĩnh vực phụ trách đồng thời tham 

mưu các giải pháp đảm bảo an toàn các công trình, 

kiểm tra, đôn đốc, điều hành công tác đảm bảo 

giao thông, đảm bảo an toàn các công trình trên địa 

25 Nguyễn Thị Thủy
Phó phòng Quản lý 

ĐT-KT

Thành viên kiêm 

Trưởng tiểu ban 

An toàn nghề cá 

trên biển

Tham gia chỉ đạo, điều hành công tác PCTT-

TKCN trong lĩnh vực thủy sản; đảm bảo an toàn 

cho người và phương tiện hoạt động thủy sản; phối 

hợp với các Đồn Biên phòng, Ban chỉ huy Biên 

phòng chỉ đạo công tác cứu hộ người và tàu bị nạn 

26
Trần Thị Thanh 

Hoa
Bí thư Thị đoàn Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức đoàn xã, 

phường, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp 

phòng, ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên 

tai, cứu trợ nhân đạo vùng bị thiên tai

27 Hà Thị Lam
Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ thị xã
Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ 

xã, phường, đơn vị tích cực triển khai các biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai; quan tâm giúp đỡ các Hội viên dễ bị tổn 

thương và phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá 

nhân cứu trợ kịp thời khi có thiên tai xảy ra

28 Võ Văn Huyên
Chủ tịch Hội Cựu 

Chiến binh
Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức HCCB xã, 

phường, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp 

phòng, ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên 

tai, cứu trợ nhân đạo vùng bị thiên tai.

29
Nguyễn Thị Mai 

Dung

Chủ tịch Liên đoàn 

lao động
Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức công đoàn 

xã, phường, cơ quan, đoàn thể đơn vị tích cực triển 

khai các biện pháp phòng, ngừa, ứng phó và khắc 

phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo vùng bị 

thiên tai.

30 Dương Tri
Chủ tich Hội Nông 

dân
Thành viên

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức Hội Nông 

dân các xã, phường, đơn vị tích cực triển khai các 

biện pháp phòng, ngừa, ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo vùng bị thiên tai.
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