
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHI LĂNG BẮC

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

Số: 14/QĐ-UBND
         

      Chi Lăng Bắc, ngày 02 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận mô hình “Tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ” xã Chi Lăng Bắc

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHI LĂNG BẮC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 745/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện 
Thanh Miện về việc triển khai thực hiện 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 
PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-BCH ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành 
Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc về xây dựng và triển khai mô hình “Tổ tự quản về 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” xã Chi Lăng Bắc;

Theo đề nghị của  Trưởng Công an xã Chi Lăng Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận mô hình “Tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ” xã Chi Lăng Bắc (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mô hình “Tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” 
xã Chi Lăng Bắc hoạt động dưới sự quản lý điều hành của UBND xã Chi Lăng 
Bắc, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của địa phương và các quy định của Pháp 
luật. Công an xã Chi Lăng Bắc phối hợp trong công tác hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa 
bàn xã.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND-UBND xã, 
Công an xã; các ban, ngành có liên quan; Tổ tự quản về phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ” xã Chi Lăng Bắc căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ -  HĐND - UBND xã;
- TT UBMTTQ, BCĐ xã;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN ĐAN
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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