
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

    Số:             /UBND-LĐTBXH 
V/v hướng dẫn một số chế độ đối với 

người được điều động, huy động trực tiếp 

chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên 

đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia 

huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Tam Dương, ngày       tháng 9 năm 2021 

   

                 Kính gửi: 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

         - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-LĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số chế độ đối với người được 

điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân 

phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, 

bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

 UBND huyện Tam Dương sao gửi Thông tư số 04/2021/TT-LĐTBXH (đính 

kèm) đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn biết, 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch & các PCTUBND huyện; 

- CPVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lê Xuân Bình 
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