
       UBND HUYỆN KRÔNG NÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 10/QĐ-THCSĐN                 Đắk Nang, ngày 12 tháng 3 năm 2019 
  

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc thành lập lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐĂK NANG 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy; 
Căn cứ điểm 2, mục XVI thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 13/3/2004 của Bộ 

Công an quy định về tổ chức biên chế của đội phòng cháy chữa cháy; 
Căn cứ vào công văn số 903/UBND-VP ra ngày 30 tháng 9 năm 2013 của 

văn phòng UBND huyện Krông Nô về việc xây dựng lực lượng và triển khai 
phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ 
sở gồm có các thành viên sau: 
                                                (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 
1. Thực hiện đúng phương án chữa cháy tại chỗ của đơn vị mình. 
2. Tham gia học tập huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. 
3. Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố xảy ra. 
4. Thời gian hoạt động của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ trường THCS Đăk Nang là 03 năm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết 
ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Điều 3. Các thành viên, các bộ phận có liên quan và các thành viên phòng 
cháy, chữa  cháy và cứu nạn, cứu hộ có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này. 
                Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 

 

- Đăng Website; 
- Lưu VT, 
  
 
 
 
 

 



DANH SÁCH LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ 
 CỨU NẠN, CỨU HỘ 

(Ban hành theo quyết định số: 10 /QĐ–THCSĐN của trường THCS Đăk Nang, ra 
ngày 12 tháng 3 năm 2019) 

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ trong 
lực lượng 

Ghi chú 

01 Vũ Xuân Điền Phó hiệu trưởng Trưởng ban  
02 Nguyễn Hùng Cường CTCĐ Phó ban  
03 Nguyễn Tiến Nhân Tổng phụ trách Thành viên  
04 Tổ trưởng tổ Toán-Tin Tổ trưởng  Thành viên  
05 TT tổ Lý-hóa-sinh-TD-CN Tổ trưởng Thành viên  
06 Tổ trưởng tổ XH Tổ trưởng Thành viên  
07 Tổ trưởng tổ VP Tổ trưởng Thành viên  
08 Trương Quốc Hưng GV Thể dục Thành viên  
09 Nguyễn Thị Phương Ngạn GV Thể dục Thành viên  
10 Vũ Thị Thùy Nhung Y tế Thành viên  
11 Trần Đức Nhân Bảo vệ Thành viên  

 Giáo viên chủ nhiệm của 
mỗi năm học Giáo viên  Thành viên  

 

 


