
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Số:        /UBND-CA 

V/v tổng kết 15 năm thực hiện mô 

hình “Tự quản., tự phòng, tự bảo vệ” 

giai đoạn 2007-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

Xuân Trường, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  
 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các doanh nghiệp, trên 

địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 113/UBND-VP8 ngày 18/03/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổng kết 15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự 

phòng, tự bảo vệ” giai đoạn 2007-2022, UBND huyện yêu cầu: 

1. Công an huyện: 

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng kết 15 năm thực 

hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” giai đoạn 2007-2022 theo hướng 

dẫn của Công an tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết đảm 

bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành trong tháng 

7/2022. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND 

tỉnh, Công an tỉnh theo quy định. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Căn cứ vào đặc điểm, tình hình để lựa chọn hình thức tổ chức Tổng kết 

15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” giai đoạn 2007-2022 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Chọn địa bàn xã Xuân Hòa để tổ chức tổng kết điểm cấp xã, hoàn thành 

trước 10/6/2022; các xã còn lại, các cơ quan, doanh nghiệp, trường THPT hoàn 

thành trước 30/6/2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, CA. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                                        

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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