
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ THANH QUANG

Số:      /QĐ-UBND

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

    Thanh Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận mô hình “Công an- Đoàn Thanh niên 
phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/UBND ngày 02/03/2021 của BCĐ huyện về thực 
hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an 
toàn về ANTT”giai đoạn 2021-2025 ;

Thực hiện Chương trình số 705/Ctr-CANS ngày 29/12/2022 của Công an huyện 
Nam Sách về công tác trọng tâm năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/ĐU ngày 08/01/2023 của Đảng uỷ xã Thanh 
Quang về xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ “Công an - 
Đoàn Thanh niên phối hợp phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên”;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã;  Trưởng Công an và Bí thư Đoàn thanh 
niên xã.

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Công nhận mô hình phối hợp “Công an - Đoàn Thanh niên phối hợp 
phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”  xã Thanh Quang gồm các ông, bà có tên 
sau: 

( có danh sách kèm theo )
Điều 2. Ban chỉ đạo xây dựng Mô hình “Công an- Đoàn Thanh niên phối hợp 

phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên” xã Thanh Quang có trách nhiệm phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của 
Mô hình và báo cáo kết quả hoạt động về UBND, Công an xã theo quy định.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ông bà có tên tại điều 1, các ngành có liên 
quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:
- BCĐ 138 huyện;
- Công an huyện;
- Đảng uỷ;TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
-Như Điều 3;
-Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thảo
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