UBND TỈNH PHÚ YÊN
BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

Số:134 /QĐ-KKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

26 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số
66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống
thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh về tăng
cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Phú Yên.
Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND, ngày 22/10/2019
của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban
hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Phú
Yên;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
(BCH PCTT và TKCN) Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, gồm các ông, bà có tên
sau:
1- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế: Trưởng ban;
2- Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế: Phó
Trưởng ban Thường trực;
3- Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế: Phó
Trưởng ban;
4- Ông Đỗ Thanh Thái, Chánh Văn phòng: Thành viên, thư ký;
5- Ông Đỗ Huy Công, Phó phụ trách phòng Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;
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6- Ông Đào Văn Bạ, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp: Thành viên;
7- Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi
trường: Thành viên;
8- Ông Võ Văn Ngôi, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng: Thành viên;
9- Ông Nguyễn Kiều Trì, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích, thành viên;
10- Ông Lê Vũ Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ & Tư vấn
đầu tư, thành viên;
11- Ông Nguyễn Lê Thế Bình, Chuyên viên Phòng Quy hoạch – Xây dựng và
môi trường, Tiểu đội trưởng Tiểu đội tự vệ cơ quan: Thành viên;
12- Bà Trần Thị Thu Hà, Chuyên viên Phòng Quy hoạch – Xây dựng và môi
trường, Bí thư Chi đoàn thanh niên: Thành viên.
Điều 2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có nhiệm vụ
xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn của Ban Quản lý Khu kinh tế; chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong
thiên tai tại cơ quan và tại khu kinh tế, các khu công nghiệp. Chỉ đạo, kiểm tra các
phòng ban, trung tâm, Tiểu Đội tự vệ cơ quan về việc triển khai thực hiện kế hoạch
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban. Hướng dẫn, kiểm tra việc triển
khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các doanh
nghiệp trong Khu kinh tế, các KCN và các công trình, dự án đầu tư xây dựng do
Ban Quản lý khu kinh tế làm chủ đầu tư.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban 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 và thay thế Quyết định số 110/QĐ-KKT, ngày 26/10/2020
của Ban Quản lý Khu kinh tế./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban QL KKT;
- Các Phó Trưởng Ban QL KKT;
- Các phòng, ban, trung tâm;
- Tiểu đội tự vệ cơ quan;
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Hùng
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