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CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 27-01-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Làm việc của Ban Chỉ đạo
Phòng không nhân dân huyện Bắc Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4331/QĐ-UBND
ngày 11/12/2007 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình)
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (viết tắt PKND) thành lập do cơ quan,
đơn vị có liên quan cử đại diện, lãnh đạo UBND huyện phân công một đồng chí (01
đ/c) Phó Chủ tịch làm Trưởng ban giúp cho UBND huyện thực hiện các chương
trình, kế hoạch và công tác PKND.
2. Ban chỉ đạo và các thành viên trong Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng thực hiện công tác PKND, đặt
dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện.
Ban Chỉ đạo PKND huyện có cơ quan giúp việc đặt tại Ban Chỉ huy quân sự huyện.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo công tác Phòng không
nhân dân huyện
1. Giúp Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định về phương hướng nhiệm
vụ, chương trình kế hoạch hoạt động và những công tác quan trọng về phòng không
nhân dân.
2. Tổ chức xây dựng kế hoạch phòng không nhân dân huyện, hướng dẫn chỉ
đạo ban phòng không nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng không nhân
dân theo nội dung thống nhất, trực tiếp tổ chức chỉ đạo lực lượng phòng không huyện
thực hiện các nhiệm vụ:
a) Tổ chức quan sát thông báo, báo động phòng không;
b) Tổ chức phòng, tránh, đánh trả tiến công đường không của địch;
c) Tổ chức lực lượng phục vụ chiến đấu sơ tán, phòng tránh cứu thương, cứu
sập và khắc phục hậu quả;
d) Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập.

