
TT Họ, tên Chức vụ cơ quan Chức vụ Phạm vi, lĩnh vực phụ trách Số điện thoại email

1 Lê Ngọc Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban Chỉ đạo điều hành chung 0913455345 lntuan@gmail.com

2 Nguyễn Hữu Tháp Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Trưởng ban 

thường trực  

Chỉ đạo trực tiếp công tác Phòng

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và

Phòng thủ dân sự

0966272579 nguyenhuuthap123@gmail.com

3 Nguyễn Tấn Liêm
Giám đốc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn
Phó trưởng ban 

Phụ trách công tác phòng chống thiên

tai
0966111259 tanliemkontum@gmail.com

4 Trịnh Ngọc Trọng
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh
Phó trưởng ban 

Phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn và

phòng thủ dân sự
0982380256 bchquansu-kontum@chinhphu.vn

5 Nguyễn Hồng Nhật Giám đốc Công an tỉnh Phó trưởng ban 
Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn,

cháy nổ
0913456439 nguyenhongnhat @Kontum.gov.vn

6 Nguyễn Đăng Trình
Phó Chánh văn phòng

UBND tỉnh
Ủy viên

Tham mưu Trưởng Ban, Phó Trưởng

ban thường trực ban hành các văn bản

chỉ đạo công tác phòng, chống thiên

tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân

sự trên địa bàn tỉnh

0977551001 dangtrinhubnd@gmail.com

7 Lê Quốc Việt 
Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và

Truyền thông chỉ đạo, kiểm tra, đôn

đốc công tác phòng chống ứng phó

thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu

nạn huyện Ia H'Drai

0976763579 bchbienphong@chinhphu.vn

8 Trần Văn Thu
Giám đốc Sở Thông tin và

Truyền thông
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Ia H'Drai

0913469143 tranvanthu@kontum.gov.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

- TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH KON TUM NĂM 2021

Phụ lục

(Kèm theo Thông báo số  3057/TB-BCH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh)
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9 Văn Tất Cường
Phó Giám đốc Sở Nông

nghiệp và PTNT
Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon

Tum chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công

tác phòng chống ứng phó thiên tai,

thảm họa và tìm kiếm cứu nạn huyện

Sa Thầy

0913488743 tatcuongkontum@gmail.com

10 Trương Nhật Linh
Phó Giám đốc Viễn thông

Kon Tum 
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Sa Thầy

0914326567 linhtn.ktm@vnpt.vn

11 Võ Thanh Hải
Phó Giám đốc Sở Tài

nguyên và Môi trường 
Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ

đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng

chống ứng phó thiên tai, thảm họa và

tìm kiếm cứu nạn thành phố Kon Tum

0989397555 vthai.tnmtkt@gmail.com

12 Lê Văn Trung Phó Giám đốc Sở Tài chính Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

thành phố Kon Tum

0903508145 letrungkt2006@gmail.com

13 Lê Như Nhất Giám đốc Sở Công Thương Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và

Công nghệ, Tỉnh đoàn chỉ đạo, kiểm

tra, đôn đốc công tác phòng chống ứng

phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm

cứu nạn huyện Tu Mơ Rông

0905117722 Lenhunhat-kontum@chinhphu.vn

14 Hoàng Dũng
Phó Giám đốc Sở Khoa học

và Công nghệ 
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Tu Mơ Rông

0913419338 skhcn@kontum.gov.vn

15 A Xây
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon

Tum
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Tu Mơ Rông

0935151204 axaytdkt@gmail.com
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16 Đỗ Ngọc Hòa Phó Giám đốc Sở Y tế Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng

Thủy văn tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn

đốc công tác phòng chống ứng phó

thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu

nạn huyện Đăk Hà

0914156767 dongochoa77@gmail.com

17 Nguyễn Văn Huy
Giám đốc Đài Khí tượng

Thủy văn tỉnh Kon Tum
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Đăk Hà

0914414096 daikontum.kttvtn@gmail.com

18 Huỳnh Thị Thúy Hà
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch

và Đầu tư 
Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh

và Truyền hình, Công ty Điện lực Kon

Tum chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công

tác phòng chống ứng phó thiên tai,

thảm họa và tìm kiếm cứu nạn huyện

Kon Plông

0913446512 httha,skhdt@kontum.gov.vn

19 Phan Cư
Giám đốc Đài Phát thanh

truyền hình tỉnh 
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Kon Plông

0905031718 phancukrt@gmail.com

20
Nguyễn Thanh

Phương

Phó Giám đốc Công ty Điện

lực Kon Tum 
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Kon Plông

0996515789 phuongnt3@cpc.vn

21 Bùi Văn Cư Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp

Phụ nữ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công

tác phòng chống ứng phó thiên tai,

thảm họa và tìm kiếm cứu nạn huyện

Đăk Tô

0985215045 bvcukontum@kontum
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22 Y Phương
Chủ tịch - Hội Liên hiệp

Phụ nữ tỉnh
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Đăk Tô

0397126899 yphuongubmtkt@gmail.com

23
Nguyễn Trung

Thuận

Phó Giám đốc Sở Lao động

thương binh và Xã hội 
Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác

phòng chống ứng phó thiên tai, thảm

họa và tìm kiếm cứu nạn huyện Ngọc

Hồi

0974327979
nguyentrungthuan-

kontum@chinhphu.vn

24 Nguyễn Thị Ven
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

tỉnh 
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Ngọc Hồi

0931114893 ctdkontum@gmail.com

25 Phan Mười
Phó Giám đốc Sở Giao

thông vận tải
Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận

tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, kiểm

tra, đôn đốc công tác phòng chống ứng

phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm

cứu nạn huyện Kon Rẫy

0905101770 phanmuoigt@gmail.com

26 Bùi Duy Chung
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt

trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Kon Rẫy

0983700346 vanphongubmttqvnkt@gmail.com

27
Nguyễn Trọng

Thắng

Phó Giám đốc Sở Giáo dục

và Đào tạo
Ủy viên

Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Xăng

dầu Kon Tum, Viettel Kon Tum chỉ

đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng

chống ứng phó thiên tai, thảm họa và

tìm kiếm cứu nạn huyện Đăk Glei

0905123988 ntthang@kontum.edu.vn
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28 Trần Ngọc Hòa
Phó Giám đốc Chi nhánh

Xăng dầu Kon Tum
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Đăk Glei

0903144377 hoatn.btn@petrolimex.com.vn

29 Phạm Hồng Lành
Giám đốc Chi nhánh Viettel

Kon Tum
Ủy viên

Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

công tác phòng chống ứng phó thiên

tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

huyện Đăk Glei

0975634567 chunglv2@viettel.com.vn

30 Trần Văn Lực
Chi cục trưởng Chi cục

Thủy lợi

Chánh Văn 

phòng

Chỉ đạo trực tiếp Văn phòng thường

trực tham mưu về công tác phòng

chống thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh.

Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương,

đơn vị triển khai các phương án ứng

phó với các tình huống thiên tai

0903537889 tranvanluckt@gmail.com

31 Nguyễn Thanh Mân Chủ tịch UBND thành phố Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự thành phố

Kon Tum

0388867777 thanhmanhu@yahoo.com.vn

32 Hà Tiến
Chủ tịch UBND huyện Đăk

Hà
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Đăk Hà

0911013456 ubnddakha-kontum@chinhphu.vn

33 Đặng Hoàng Nam
Chủ tịch UBND huyện Đăk

Tô
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Đăk Tô

0914167191 ubnddakto-kontum@chinhphu.vn

34 Nguyễn Chí Tường
Chủ tịch UBND huyện Ngọc

Hồi
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Ngọc

Hồi

0355227799 chituong77@gmail.com

35 Nguyễn Kim Thái
Chủ tịch UBND huyện Sa

Thầy 
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu

nạn huyện Sa Thầy

02603501289 nguyenkimthai@kontum.gov.vn
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36 Y Thanh
Chủ tịch UBND huyện Đăk

Glei
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Đăk

Glei

0985578005 ubndvpdakglei@gmail.com

37 Đặng Thanh Nam
Chủ tịch UBND huyện Kon

Plông
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Kon

Plong

0987457555 dtnam.kpl@kontum.gov.vn

38 Võ Văn Lương
Chủ tịch UBND huyện Kon

Rẫy
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Kon

Rẫy

0914080157 vovanluongkonray@gmail.com

39 Võ Trung Mạnh Chủ tịch UBND huyện Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Tu Mơ

Rông

0982.228.473 vtmanh.tumorong@kontum.gov.vn

40 Võ Anh Tuấn
Chủ tịch UBND huyện Ia

H'Drai
Ủy viên

Chỉ đạo điều hành trực tiếp công tác

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn và phòng thủ dân sự huyện Ia

H'Drai

0974287979 iahdrai-kontum@chinhphu.vn

41 Đoàn Tiến Cường
Giám đốc Công ty Thủy

điện Ia Ly
Ủy viên 0969 837777 cuongdt.ialy@evn.com.vn

42 Nguyễn Minh Khứ
Phó Giám đốc Công ty Phát

triển Thủy điện Sê San
Ủy viên 0822226666 khunmsesan@gmail.com

43 Trần Công Đàm

Quyền Giám đốc Công ty

Thượng Kon Tum chi nhánh

Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Ủy Viên 0963030230 damtc.vsh@gmail.com

Ghi chú: Khi các Ủy viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh thay đổi do chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc lý do khác, đề nghị các đơn vị chủ quản

có văn bản thông báo cử lãnh đạo đơn vị tham gia gửi Văn phòng thường trực để cập nhật, tổng hợp tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và phòng

thủ dân sự tỉnh.

Chỉ đạo công tác PCTT và TKCN,

đảm bảo an toàn các công trình thủy

điện do đơn vị quản lý. Phối hợp với

chính quyền địa phương triển khai

phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ

du đập theo quy trình vận hành liên hồ

chứa đã được Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt.
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