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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các 

chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh 

  

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra một số 

nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh. Ngày 13/9/2022, Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân 

phòng trên địa bàn tỉnh. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết 

Ban Pháp chế nhận thấy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội 

trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đúng thẩm quyền 

trên cơ sở các quy định của pháp luật: Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 

29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

ngày 22/11/2013; Nghị định số 136/2020/NQ-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 và Thông báo kết luận số 539-TB/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. Việc ban hành Nghị quyết sẽ đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ quy 

định của Chính phủ, thực hiện chế độ, chính sách để động viên, khuyến khích, 

nâng cao trách nhiệm của Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trong thực hiện 

hiệu quả công tác chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.  

Quy trình, trình tự xây dựng, hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết: đã đầy đủ 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Qua xem xét nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có 

liên quan, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy nội dung dự thảo Nghị quyết 

được xây dựng cơ bản đảm bảo theo các quy định 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.  
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Tuy nhiên, qua khảo sát và nắm tình hình thực tế Ban có ý kiến như sau:  

- Ban đề nghị bổ sung quy định về chế độ kiêm nhiệm và mức phụ cấp 

kiêm nhiệm chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng, vì hiện nay trên 

địa bàn tỉnh có 931/954 Đội trưởng Đội dân phòng hoạt động kiêm nhiệm 

(chiếm 97,5%), 892/986 Đội phó Đội dân phòng hoạt động kiêm nhiệm các 

chức danh (chiếm 90,5%), đồng thời việc bổ sung quy định này sẽ tạo sự thống 

nhất về thực hiện chế độ kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm được quy 

định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND, ngày 

10/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác 

ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; khuyến khích, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 

hoạt động đối với những người hoạt động kiêm nhiệm các chức danh này ở 

thôn, bản, tổ dân phố và tiết kiệm được một phần ngân sách cho địa phương. 

- Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang 

bị cho lực lượng dân phòng bảo đảm theo quy định và xem xét, quyết định trang 

bị thêm các loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết 

khác được quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư 150/2020/TT-BCA, ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. 

- Chỉ đạo các địa phương rà soát, kiện toàn các chức danh Đội trưởng, Đội 

phó và các thành viên Đội dân phòng đảm bảo mục tiêu, tiêu chuẩn đáp ứng yêu 

cầu chất lượng công việc. 

Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh; 

- Lưu VT./. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
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