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Tuyên Quang, ngày    tháng     năm      

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

 tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 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 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

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

chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

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

chữa cháy; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại trụ sở Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang gồm 11 ông, bà (có danh sách trích ngang kèm theo) 

Điều 2. Đội phòng cháy và chữa cháy có nhiệm vụ 

1. Phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở Sở Tư pháp (Số 501, đường 17/8, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). 



2. Thực hiện nhiệm vụ theo Quy định tại Điều 45 Luật phòng cháy và chữa 

cháy, gồm những nhiệm vụ sau: 

a) Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy; 

b) Tổ chức tuyên truyên, phố biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa 

cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy; 

c) Kiểm tra, đôn đốc, việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy; 

d) Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; 

e) Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện 

nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở 

khác khi có yêu cầu; 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Đội phòng cháy và chữa cháy do 

Đội trưởng phân công 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

217/QĐ-STP ngày 11/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiện toàn Đội 

Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại trụ sở Sở Tư pháp. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng thuộc Sở và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Phòng CS PCCC-CHCN CA tỉnh; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VP.KXThành. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 
Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-STP ngày     /     /         của Giám đốc Sở Tư pháp) 
 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức vụ trong 

Đội PCCC 
Điện thoại 

liên hệ Nam Nữ 

1 Khổng Xuân Thành 1988  Phó Chánh Văn phòng Sở Đội trưởng 0917.704.068 

2 Nguyễn Đức Thành 1980  

Chuyên viên Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật 

Đội phó 0915.113.779 

3 Nguyễn Thị Hồng Thảo  1987 Kế toán Văn phòng Sở Thành viên 0972.855.589 

4 Lê Trọng Quỳnh 1986  Lái xe Văn phòng Sở Thành viên 09678.536.399 

5 Nguyễn Thế Hiệp 1984  Lái xe Văn phòng Sở Thành viên 0912.535.885 

6 Đặng Đức Kiên 1987  Thanh tra viên, Thanh tra Sở Thành viên 0962.261.400 



TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức vụ trong 

Đội PCCC 
Điện thoại 

liên hệ Nam Nữ 

7 Lê Huy Tùng 1988  Chuyên viên Thanh tra Sở Thành viên 0913250879 

8 Vũ Hoàng Sơn 1994  Chuyên viên Thanh tra Sở Thành viên 0345.943.265 

9 Nguyễn Thị Hiền  1996 

Chuyên viên Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 
biến giáo dục pháp luật 

Thành viên 0848.874.996 

10 Nguyễn Phương Thúy  1991 
Chuyên viên Phòng Bổ trợ và hành 

chính tư pháp 
Thành viên 0349.818.966 

11 Ngô Trường Kháng 1953  
Lao động hợp đồng bảo vệ trụ sở 

cơ quan Sở Tư pháp 
Thành viên 0914.501.894 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-02T16:01:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:47:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:47:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:47:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:48:00+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:48:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:48:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:48:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:48:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-08-03T07:48:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




