ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU
Số: 699/UBND-CA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 13 tháng 4 năm 2022

V/v chọn cử cán bộ tham gia lớp
huấn luyện nghiệp vụ phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu
hộ năm 2022.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 618/CAT-PCCC ngày 05/4/2022 của Công an tỉnh
Sơn La về việc mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2022; Kế hoạch số 128/KH-CAT-PCCC ngày
05/4/2022 của Công an tỉnh về tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH
cho lực lượng dân phòng năm 2022. UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Lập danh sách thành phần tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH
gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND
huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc UBND
cấp xã.
Danh sách các đơn vị gửi về UBND huyện (qua Công an huyện) trước
ngày 15/4/2022( có biểu mẫu kèm theo).
2. Đề nghị UBND xã Chiềng Khoi lựa chọn, lập danh sách 70 người tham
gia lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng.
- Đối tượng huấn luyện: Đội trưởng, đội phó và đội viên các đội PCCC
dân phòng các bản (trừ những người đã được huấn luyện có giấy chứng nhận
huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH)
- Thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau; danh sách học viên
tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH (có mẫu kèm theo) gửi về
UBND huyện (qua Công an huyện), trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp, báo cáo
Công an tỉnh.
Để việc mở lớp huấn luyện được thuận lợi, đạt yêu cầu đề ra, đề nghị Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham gia lớp huấn luyện, lập
danh sách gửi về Công an huyện trước thời gian nêu trên( do thời gian báo cáo
danh sách về công an tỉnh trước ngày 15/4/2022 đối với lớp tập huấn của lãnh
đạo các đơn vị, do vậy đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã,
thị trấn chủ động gọi điện báo về Công an huyện qua số điện thoại
0915.900.811 hoặc 0978.272.114 ) để tổng hợp gửi về Công an tỉnh đúng thời
gian quy định.

2
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Công an tình (PC07);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, CA (….b).
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DANH SÁCH
THAM GIA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 699/UBND-CA ngày 13/4/2022 của UBND huyện Yên Châu)
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