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Kỳ Phong, ngày 02  tháng 11 năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê chuẩn Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ 

Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường thôn Hà Phong xã Kỳ Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ PHONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

 Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-CCB ngày 03/02/2021 của Trung ương Hội CCB 

Việt Nam về việc xây dựng mô hình CCB bảo vệ môi trường; 

 Căn cứCông văn số: 20/CV-CCB ngày 02/3/2021 của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, 

về xây dựng mô hình Cựu chiến binh bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị của Hội CCB xã Kỳ Phong, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1.Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ 

môi trường thôn Hà Phong thuộc Chi hội CCB thôn Hà Phong , xã Kỳ Phong 

kèm theo quyết định này. 

Điều 2.Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Hà Phong,hoạt 

động theo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ và quy định của Pháp luật, Câu lạc 

bộ chịu sự quản lý nhà nước của UBND xã và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội 

Cựu chiến binh xã. 

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Văn phòng HĐND & 

UBND xã, Hội CCB xã và Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Hà 

Phong căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội CCB huyện 

- UBND xã 

- Hội CCB xã- 

- Chi hội CCB thôn 

- CLB CCB tự quản BVMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tiến sửu 
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