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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân cơ sở 
khu vực phòng thủ  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ và 

Thông tư số 39/2008/ TT-BQP ngày 14/11/2008 của Bộ Quốc Phòng về khu vực 
phòng thủ; 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND-TL ngày 06/6/2018 của Chủ tịch 
UBND thành phố Sa Đéc về việc thành lập Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ 
thành phố Sa Đéc; 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Hậu cần- Kỹ thuật nhân dân cơ sở phường, thành 
phần gồm: 

1. Trưởng ban: Đ/c Phạm Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND Phường. 
2. Các Phó trưởng ban: 
- Đ/c Chiêm Ích Thọ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Phường, Phó trưởng ban 

thường trực. 
- Đ/c Cao Mỹ Trinh, Công chức Kế toán – tài chính, Phó trưởng ban. 
- Đ/c Nguyễn Ngọc Tài, Công chức Văn phòng – thống kê, Phó trưởng ban. 
3. Các ủy viên: 
- Đ/c Trần Thị Kim Thúy, Chủ tịch Hội Nông dân phường. 
- Đ/c Mai Tấn Sĩ, Trưởng Trạm Y tế phường. 
- Đ/c Tăng Nguyễn Phượng Loan, Công chức Lao động Thương binh và xã 

hội phường. 
- Đ/c Đinh Thị Cẩm Tú, Công chức Văn hóa thông tin phường. 
- Đ/c Hồ Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường. 
- Đ/c Huỳnh Ngọc Tiền, Phó Công an phường. 



Cơ quan thường trực ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân đặt tại Ban CHQS 
phường; trưởng ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân cơ sở quyết định danh sách cụ 
thể những thành viên Ban thường trực. 

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu của ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân cở sở. 
- Ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân cơ sở trong khu vực phòng thủ Phường 

2 là tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành, tham mưu giúp UBND Phường trong xây 
dựng kế hoạch, xây dựng thế trận, tiềm lực Hậu cần – Kỹ thuật tại chỗ, Hậu cần – 
Kỹ thuật nhân dân trong khu vực phòng thủ nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp tại 
chỗ từ thời bình để sẵn sàng bảo đảm kịp thời đầy đủ cho các lực lượng tham gia 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong mọi tình huống, trong đó cơ quan quân sự và 
cơ quan công an xã giữ vai trò làm tham mưu đề xuất các vấn đề thuộc về bảo đảm 
hậu cần - Kỹ thuật cho các hoạt động quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng 
thủ phường. 

- Ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân có trách nhiệm xây dựng quy chế làm 
việc và nội dung hoạt động cụ thể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường quyết 
định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Văn Phòng Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng các Ban, ngành 

phường, Trưởng Ban Hậu cần – Kỹ thuật nhân dân trong khu vực phòng thủ 
phường và các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như điều 4; 
- Ban HC- KT TP; 
- CT, các phó CT UBND phường; 
- Lưu: VT, Ti13. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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