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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế huy động lực lượng, phương tiện tham gia

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

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 và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về 

công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa 
cháy;

Căn cứ 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 Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 4235/TTr-CAT-PC07 ngày 
30/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế huy động lực lượng, phương 
tiện tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Phú Thọ Ban hành Quy chế huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 
UBND huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.
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