
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 
 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ 

 cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 
 

 
 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính 

ohủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định 

về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, 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 số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính 

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

Căn cứ yêu cầu công tác bảo vệ an toàn Phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ; 

Xét đề nghị của Đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ 

sở Sở KH&CN, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở (Đội 

PCCC&CNCH) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn gồm các đồng chí 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đội PCCC&CNCH có nhiệm vụ: 

- Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC&CNCH. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH; xây 

dựng các phong trào quần chúng tham gia PCCC&CNCH. Tổ chức huấn luyện bồi 

dưỡng nghiệp vụ về PCCC&CNCH. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy 

định, nội quy an toàn về PCCC&CNCH. 

- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm 

vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn ở 



địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan 

có yêu cầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Đội trưởng đội PCCC&CNCH 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 

119/QĐ-SKHCN ngày 23/8/2018 của Sở KH&CN./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (NNT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở  

Sở khoa học và công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SKHCN  ngày       tháng 02 năm 2021 

 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

Stt Họ và tên Bộ phận Chức vụ 

1.  Nguyễn Như Thuỷ Văn phòng Sở Đội trưởng  

2.  Nông Hoàng Thiên Văn phòng Sở Đội viên 

3.  Hoàng Văn Hậu Văn phòng Sở nt 

4.  Nông Trung Dũng Văn phòng Sở nt 

5.  Nguyễn Thế Hưng Văn phòng Sở nt 

6.  Lê Tuấn Anh Văn phòng Sở nt 

7.  Lưu Bá Mạc Phòng QLCN&QLCN nt 

8.  Nguyễn Minh Huấn Phòng QLCN&QLCN Đội phó 

9.  Nguyễn Ngọc Hưng Phòng QLCN&QLCN Đội viên 

10.  Nguyễn Ngọc Sơn Phòng KHTC nt 

 

Danh sách này ấn định 10 người 
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