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Căn cứ Kế hoạch số 1697/KH-BCĐ ngày 14/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

diễn tập tỉnh Điện Biên về diễn tập Ứng phó cháy rừng và Tìm kiếm cứu nạn 

huyện Điện Biên Đông năm 2021; Phương án số 1698/PA-BCĐ ngày 

14/10/2021 của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Điện Biên về diễn tập Ứng phó cháy 

rừng và Tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông năm 2021; 

UBND huyện đã xây dựng Dự thảo Quyết định thành lập BTC; khung 

diễn tập; Kế hoạch diễn tập; phương án; kế hoạch thực hiện diễn tập; Thông báo 

phân công nhiệm vụ; Kế hoạch điều hành; kế hoạch hiệp đồng diễn tập Ứng phó 

cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông năm 2021 (có Dự thảo 

gửi kèm). Để có cơ sở ký ban hành và thông qua văn kiện với cơ quan Bộ CHQS 

tỉnh đảm bảo chất lượng và sát tình hình thực tế của địa phương; UBND huyện 

tổ chức cuộc họp với các nội dung, như sau: 

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 01/11/2021 (thứ 2). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện. 

3. Thành phần mời: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các đồng chí dự kiến trong Ban Tổ chức, Cơ quan Ban Tổ chức diễn 

tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2021 (có danh sách 

kèm theo). 

4. Nội dung: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định thành lập BTC; 

khung diễn tập; Kế hoạch diễn tập; phương án; kế hoạch thực hiện diễn tập; 

Thông báo phân công nhiệm vụ; Kế hoạch điều hành; kế hoạch hiệp đồng diễn 

tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông năm 2021. 



* Ghi chú:  

- Đại biểu tham dự thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo quy định. 

- Đề nghị các đại biểu chủ động in tài liệu, nghiên cứu, tham gia ý kiến. 

BTC không phát tài liệu. 

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện trân trọng 

kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa điểm, thành phần./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- TT. Huyện ủy (thay b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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Phụ lục 1: DANH SÁCH 

Ban tổ chức diễn tập  

Ứng phó cháy rừng và Tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông năm 2021 

1. Trưởng ban: Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó Trưởng ban:  

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phụ trách kinh tế, Phó Trưởng 
ban thường trực; 

- Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện;  

- Đồng chí Trưởng Công an huyện. 

3. Các ủy viên: 

- Đồng chí Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện; 

- Đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ; 

- Đồng chí Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Đồng chí Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Đồng chí Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đồng chí Chánh văn phòng Huyện ủy; 

- Đồng chí Phó Trưởng phòng Y tế huyện; 

- Đồng chí Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; 

- Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Đồng chí Giám đốc Điện lực huyện; 

- Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện; 

- Đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện; 

- Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Điện Biên Đông. 

* Mời tham gia Ban tổ chức: 

- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Ban tổ chức; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện; 

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm 
Chính trị huyện; 

- Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm Huyện ủy; 

 

 



 

Phụ lục 2: DANH SÁCH 

Cơ quan Ban tổ chức diễn tập 

Ứng phó cháy rừng và Tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông năm 2021 
 

1. Tiểu ban nội dung (09 đồng chí): 

- Trưởng Tiểu ban: Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu 

trưởng, Ban CHQS huyện. 

- Phó Tiểu ban: 

+ Đồng chí Phó tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện; 

+ Đồng chí Phó trưởng Công an huyện. 

- Các Ủy viên: 

+ Đồng chí Tiểu đoàn trưởng, Ban CHQS huyện; 

+ Đồng chí Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; 

+ Đồng chí Phó Chánh văn phòng Huyện ủy; 

+ Đồng chí Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

+ Đồng chí Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện. 

+ Đồng chí trợ lý Tác huấn, Ban chỉ huy quân sự huyện. 

2. Tiểu Ban bảo vệ an ninh (05 đồng chí): 

- Trưởng tiểu ban: Đồng chí Phó trưởng Công an huyện. 

- Phó tiểu ban: 

+ Đồng chí Trợ lý Quân báo Trinh sát, Ban CHQS huyện; 

- Các ủy viên  

+ Đồng chí Đội trưởng đội an ninh Công an huyện; 

+ Đồng chí Trợ lý Bảo vệ an ninh, Ban CHQS huyện. 

3. Tiểu ban bảo đảm (14 đồng chí): 

- Trưởng tiểu ban: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phụ trách Văn 

hóa - Xã hội 

- Phó tiểu ban: 

+ Đồng chí Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện; 

+ Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; 

- Các Ủy viên: 

+ Đồng chí Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

+ Đồng chí Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; 

+ Đồng chí Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; 



+ Đồng chí Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

+ Đồng chí Phó Giám đốc Điện lực huyện; 

+ Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

+ Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

+ Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ Viên chức Trung tâm VHTT- Truyền hình huyện; 

+ Đồng chí Trợ lý Hậu cần, Ban CHQS huyện; 

+ Đồng chí Nhân viên Tài chính Ban CHQS huyện. 

4. Tiểu ban thông tin tuyên truyền (05 đồng chí): 

- Trưởng Tiểu ban: Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung 

tâm Chính trị huyện. 

- Phó tiểu ban: Đồng chí Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện. 

- Các Ủy viên: 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; 

+ Đồng chí Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban CHQS 

huyện. 

+ Viên chức Trung tâm VHTT- Truyền hình huyện. 
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