
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TÙNG

Số:....../QĐ-UBND
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Thanh Tùng, ngày 07 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn mô hình “Tổ tự quản về PCCC và CNCH”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

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

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 
24/11/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC ngày 22/11/2013;

Theo đề nghị của Trưởng Công an xã Thanh Tùng tại tờ trình ngày 
07/02/2023 và tình hình thực tế tại địa phương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên mô hình “Tổ tự quản về PCCC và CNCH” 
xã Thanh Tùng gồm 64 thành viên (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mô hình “Tổ tự quản về PCCC và CNCH” hoạt động dưới sự 
quản lý, điều hành  của UBND xã Thanh Tùng, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế 
và các quy định của Pháp luật. Công an xã Thanh Tùng phối hợp trong công tác 
hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức thục hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và 
CNCH trên địa bàn xã.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 
28/10/2020 của Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng về việc công nhận mô hình “ 
Tổ tự quản về PCCC và CNCH”. 

Điều 4. Văn phòng HĐND - UBND xã, Công an xã, các ngành, đoàn thể 
có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.
Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy, TT HĐND – LĐ UBND;
- TT UBMTTQ;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Thế Tuấn
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