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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức  

hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng  

và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng  

trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; căn cứ Thông báo số 188/TB-HĐND.TT ngày 30/8/2022 thông báo kết luận 

của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 8/2022; UBND tỉnh kính trình 

Thường trực HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ 

trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị, 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 

giai đoạn 2021-2025, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 

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

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

- 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; 

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

- Các Thông tư của Bộ Công an: Số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 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; Số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 

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; Số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 quy định trang 

phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ 

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

2. Căn cứ thực tiễn 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và căn cứ tình hình thực tiễn tại địa 

bàn tỉnh Nghệ An, ngày 13/11/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, 

Đội phó Đội dân phòng và trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội 

dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 

13). Theo đó, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại khối, xóm, 

bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên 

hàng tháng (30% mức lương cơ sở/tháng đối với Đội trưởng Đội dân phòng; 25% 

mức lương cơ sở/tháng đối với Đội phó Đội dân phòng); Đội dân phòng được trang 

bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu (gồm 15 loại phương tiện PCCC); 

Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành 

chính cấp xã của xã, phường, thị trấn có rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao được trang 

bị thêm máy thổi gió chữa cháy đeo vai. 

Qua theo dõi, sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn toàn tỉnh đã có những chuyển biến 

tích cực. Trang bị, phương tiện PCCC được mua sắm mới, chế độ chính sách hỗ trợ 

được thực hiện tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng dân phòng hoạt động 

hiệu quả hơn. Nhiều vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn đã được lực lượng dân phòng 

kịp thời phát hiện, dập tắt ngay từ thời điểm ban đầu; ngoài ra, lực lượng dân phòng 

đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền PCCC ở địa bàn cơ sở 

góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn. 

Tuy nhiên, sau khi ban hành Nghị quyết đến nay, một số văn bản quy phạm 

pháp luật làm căn cứ thực hiện 02 chính sách tại Nghị quyết số 13 đã hết hiệu lực 

và được thay thể bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác, như: 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 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021) 

thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Thông tư 

số 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 
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phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy chuyên ngành (có hiệu lực từ 20/02/2021) thay thế Thông tư số 56/2014/TT-

BCA ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó, có một số nội dung 

được sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách đối với Đội dân 

phòng, cụ thể:  

2.1. Về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó 

Đội dân phòng 

a) Theo quy định của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND 

- Về mức lương cơ sở/tháng: khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 86/2019/QH14 

ngày 12/11/2019 của Quốc hội khóa 14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 

dự kiến thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 

1.600.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2020. Tuy nhiên, căn cứ Điều 3 Nghị quyết 

số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội khóa 15 về dự toán ngân sách 

Nhà nước năm 2022; khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 

về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và 

khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội khóa 

14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, hiện nay vẫn tiếp tục áp dụng mức 

lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. 

- Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND, mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập 

tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã là: 

+ Hỗ trợ đối với Đội trưởng Đội dân phòng bằng 30% mức lương cơ 

sở/tháng, tương đương: 30% x 1.490.000 đồng/tháng = 447.000 đồng/tháng; 

+ Hỗ trợ đối với Đội phó Đội dân phòng bằng 25% mức lương cơ sở/tháng, 

tương đương: 25% x 1.490.000 đồng/tháng = 372.500 đồng/tháng. 

Như vậy, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó 

Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định tại Nghị quyết số 

13/2020/NQ-HĐND hiện nay thấp hơn so với quy định tối thiểu của Chính phủ. 

b) Theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 38/2022/NĐ-

CP của Chính phủ 

- Khoản 2, Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các 

chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; mức hỗ trợ căn cứ điều kiện thực tế 

của từng địa phương nhưng không thấp hơn 15% lương tối thiểu vùng”. 

- Kể từ ngày 01/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của 

Chính phủ có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019 của Chính phủ và mức lương tối thiểu vùng ở các vùng đều tăng lên; 

đồng thời, địa bàn Nghệ An cũng có sự thay đổi trong quy định về các vùng. Căn 
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cứ Điều 3 và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ, mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Mức 4.160.000 

đồng/tháng (mức vùng II) đối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, 

huyện Hưng Nguyên; mức 3.640.000 đồng/tháng (mức vùng III) đối với các huyện 

Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, thị xã Thái 

Hòa, thị xã Hoàng Mai và mức 3.250.000 đồng/tháng (mức vùng IV) đối với các 

địa phương còn lại. Như vậy, hiện tại mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh 

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An tối thiểu là:  

+ Đối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng 

Nguyên là: 15% x 4.160.000 đồng/tháng = 624.000 đồng/tháng. 

+ Đối với các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam 

Đàn, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai là: 15% x 3.640.000 

đồng/tháng = 546.000 đồng/tháng. 

+ Đối với các địa phương còn lại: 15% x 3.250.000 đồng/tháng = 487.500 

đồng/tháng. 

2.2. Về định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

a) Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định định mức trang bị phương 

tiện giống như Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công an; chỉ khác đối với các địa bàn có rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao được trang 

bị thêm máy thổi gió chữa cháy đeo vai. 

b) Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định định mức trang bị, phương tiện có nhiều thay đổi so với Thông tư 

56/2014/TT-BCA, cụ thể như sau: 

- Không quy định định mức 10 loại trang bị phương tiện gồm: (1) Khóa mở trụ 

nước; (2) mũ chữa cháy; (3) quần áo; (4) găng tay; (5) ủng chữa cháy; (6) dây cứu người; (7) 

câu liêm, bồ cào; (8) thang chữa cháy; (9) loa pin; (10) khẩu trang lọc độc. 

- Quy định Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không 

nhỏ hơn 04kg (thay cho quy định Bình bột chữa cháy xách tay loại 8kg) và Bình 

khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03kg hoặc 

bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 

lít (thay cho quy định Bình khí C02 chữa cháy xách tay loại 5kg). 

- Quy định bổ sung 05 loại trang bị, phương tiện cứu nạn gồm: (1) Rìu cứu 

nạn; (2) xà beng; (3) búa tạ; (4) kìm cộng lực; (5) cáng cứu thương. 

 - Quy định Túi sơ cứu loại A theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 

30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (thay cho Hộp sơ cứu kèm theo các dụng cụ 

cứu thương). 

Như vậy, định mức trang bị phương tiện cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An theo quy định tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND còn thiếu 05 trang bị 
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phương tiện so với quy định tại Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ 

Công an gồm: (1)Rìu cứu nạn; (2) xà beng; (3 búa tạ; (4) kìm cộng lực; (5) cáng cứu 

thương. Đồng thời, quy định cao hơn định mức tại Thông tư 150/2020/TT-BCA của 

Bộ trưởng Bộ Công an 10 trang bị phương tiện khác, gồm: (1) Khóa mở trụ nước; 
(2)mũ chữa cháy; (3)quần áo; (4)găng tay; (5)ủng chữa cháy; (6)dây cứu người; (7)câu 

liêm, bồ cào; (8)thang chữa cháy; (9)loa pin; (10)khẩu trang lọc độc. 

Từ những căn cứ trên, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị, 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 

giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM BAN HÀNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sửa đổi, bổ sung một số 

chính sách hỗ trợ cho hoạt động của lực lượng Dân phòng để phù hợp với quy định 

của pháp luật, tương xứng với thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm ban hành Nghị quyết 

Quán triệt quan điểm của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Kết luận số 02-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW 

ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, 

chữa cháy và 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, dự thảo Nghị quyết xây dựng trên quan điểm như sau:  

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia 

công tác phòng cháy, chữa cháy. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết 

phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ. 

- Đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy là đầu tư cho sự phát triển bền 

vững của tỉnh. Các chính sách hỗ trợ của địa phương phù hợp với thực tiễn công tác 

phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm quy định của pháp luật về chế độ, chính sách và 

Luật ngân sách; đảm bảo có thể cân đối nguồn ngân sách của tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh, UBND tỉnh đã tham mưu, báo cáo 

HĐND tỉnh để đăng ký bổ sung ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị, 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 
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giai đoạn 2021-2025. 

2. Thực hiện Thông báo số 188/TB-HĐND.TT ngày 09/9/2022 thông báo kết 

luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 8/2022, UBND tỉnh đã ban 

hành Công văn số 6875/UBND-TH ngày 09/9/2022 về việc triển khai Thông báo 

kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó, chỉ đạo Công an tỉnh xây dựng hồ 

sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND. 

3. Ngày …/9/2022, Công an tỉnh đã hoàn thành dự thảo hồ sơ “Nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức 

hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang 

bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An, giai đoạn 2021-2025” và ban hành Công văn số …/CAT-PV01 đề nghị Văn 

phòng UBND tỉnh đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đồng thời, tổ chức 

xin ý kiến góp ý của UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các Sở, ban, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

4. Trên cơ sở ý kiến góp ý về nội dung dự thảo của các đơn vị, địa phương, 

Công an tỉnh đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên 

cơ sở đó, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định và Báo cáo thẩm định số …/BCTĐ-

STP ngày  …/10/2022 gửi UBND tỉnh. 

5. Ngày …/10/2022, UBND tỉnh đã tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về hồ 

sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham gia cuộc họp có đại diện Lãnh đạo 

các sở, ban, ngành, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Tài 

chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở kết luận của Chủ trì cuộc họp và ý 

kiến góp ý của các ngành liên quan tại cuộc họp, Công an tỉnh đã tiếp thu và hoàn 

thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 

3. Ngày…/10/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 

năm 2022, thảo luận góp ý và thống nhất thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết, giao 

Công an tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định của 

pháp luật, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong kỳ họp thời gian tới. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 02 phần, phần căn cứ pháp lý để ban 

hành Nghị quyết và phần quy định gồm 03 Điều, cụ thể:  

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND;  

- Điều 2: Trách nhiệm tổ chức thực hiện;  

- Điều 3: Điều khoản thi hành. 
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2. Nội dung cơ bản 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND, cụ thể: 

2.1. Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng, Đội 

phó Đội dân phòng 

Trên cơ sở Khoản 2, Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường 

xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; mức hỗ 

trợ căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương nhưng không thấp hơn 15% 

lương tối thiểu vùng”; căn cứ Điều 3 và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

38/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 

2 Nghị quyết số 13 quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội 

trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ 

sở cơ quan hành chính cấp xã, như sau: 

‘‘Điều 2: Mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân 

phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành 

chính cấp xã 

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản 

nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên 

hàng tháng như sau: 

- Hỗ trợ cho Đội trưởng Đội dân phòng bằng 17% lương tối thiểu 

vùng/người/tháng; 

- Hỗ trợ cho Đội phó Đội dân phòng bằng 15% lương tối thiểu 

vùng/người/tháng’’ 

2.2. Sửa đổi, bổ sung định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy đối với Đội dân phòng 

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 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 và tình hình thực 

tế tại địa phương, UBND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1 Điều 3 quy định định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối 

với Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan 

hành chính cấp xã như sau: 

‘‘1. Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ 

quan hành chính cấp xã được trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo 

Danh mục như sau:’’ 
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STT DANH MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ LƯỢNG 

NIÊN HẠN 

SỬ DỤNG 

1 
Bình bột chữa cháy xách tay 

loại 4kg 
Bình 05 

Theo quy định 

của nhà sản xuất 

2 
Bình khí CO2 chữa cháy 

xách tay loại 3kg 
Bình 05 

Theo quy định 

của nhà sản xuất 

3 
Đèn pin (độ sáng 200 lm, 

chịu nước IPX4) 
Chiếc 02 Hỏng thay thế 

4 

Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 

kg, cán dài 90 cm, chất liệu 

thép cacbon cường độ cao, 

nặng 5 kg, cán dài 50 cm) 

Chiếc 01 Hỏng thay thế 

5 
Xà beng (một đầu nhọn, 

một đầu dẹt; dài 100 cm) 
Chiếc 01 Hỏng thay thế 

6 

Búa tạ (thép cacbon cường 

độ cao, nặng 5 kg, cán dài 

50 cm) 

Chiếc 01 Hỏng thay thế 

7 
Kìm cộng lực (dài 60 cm, 

tải cắt 60 kg) 
Chiếc 01 Hỏng thay thế 

8 

Túi sơ cứu loại A (Theo 

Thông tư số 19/2016/TT-

BYT ngày 30/6/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Túi 01 Hỏng thay thế 

9 

Cáng cứu thương (kích 

thước 186 cm x 51 cm x 17 

cm; tải trọng 160 kg) 

Chiếc 01 Hỏng thay thế 

10 Găng tay chữa cháy Đôi 01 người/đôi Hỏng thay thế 

11 Ủng chữa cháy Đôi 01 người/đôi Hỏng thay thế 

12 Khẩu trang lọc độc Chiếc 01 người/chiếc Hỏng thay thế 

13 Thang chữa cháy Chiếc 01 Hỏng thay thế 

14 Câu liêm, bồ cào Chiếc 02 Hỏng thay thế 

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 

1. Thời gian trình Thường trực HĐND xin thông qua dự thảo Nghị quyết: 

tháng 11/2022. 

2. Thời gian trình thông qua Nghị quyết: Kỳ họp tháng 12/2022. 

3. Thời gian triển khai thực hiện: Từ 01/01/2023. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức 

danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa 
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cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (2) Báo cáo 

thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp 

ý; (5) Đề cương dự thảo Nghị quyết)./.  

Nơi nhận:     
- Như trên;                                                                   

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 

- Phòng Tổng hợp VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VTUB, NC(Vinh).                                                                                       
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hồng Vinh    
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BẢNG 1 

Báo giá phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo định mức trang bị cho 01 Đội Dân phòng  

với biên chế tính bình quân 10 Đội viên/01 Đội Dân phòng 
 

STT DANH MỤC 
SỐ 

LƯỢNG 

Đơn giá  

(Đã bao gồm 

VAT) 
Thành tiền 

1 Bình bột chữa cháy xách tay loại 4kg 2.300 250.000 575.000.000 

2 Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 3kg 2.300 400.000 920.000.000 

3 Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4) 920 345.000 317.400.000 

4 

Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, 

chất liệu thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, 

cán dài 50 cm) 

460 435.000 200.100.000 

5 
Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 

cm) 
460 450.000 207.000.000 

6 
Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, 

cán dài 50 cm) 
460 720.000 331.200.000 

7 Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) 460 395.000 181.700.000 

8 

Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 

19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế) 

460 1.180.000 542.800.000 

9 
Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm 

x 17 cm; tải trọng 160 kg) 
460 1.460.000 671.600.000 

10 
Bộ gồm Ủng chữa cháy + găng tay chữa cháy 

+ khẩu trang lọc độc 
4.600 340.000 1.564.000.000 

11 Câu liêm + bồ cào 920 341.000 313.720.000 

12 Thang nhôm xếp, dài 3,8 m 460 3.520.000 1.619.200.000 
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BẢNG 2 

Dự toán kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng 

được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã  

trong giai đoạn 2023 - 2025 

 

1. Dự kiến kinh phí hàng năm (Tính đủ 460 Đội dân phòng được thành lập tại thôn, 

khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã với 01 Đội trưởng và 01 Đội phó) 
 

Vùng 

Mức lương 

tối thiểu 

vùng/tháng 

(đồng) 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

Mức hỗ trợ hàng tháng 

(đồng) 

Đội trưởng 

(17%) 

Đội phó 

(15%) 

Vùng II gồm 04 địa phương: 

Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng 

Nguyên 

4.160.000 79 55.868.800 49.296.000 

Vùng III gồm 08 địa phương: 

Thái Hòa, Hoàng Mai, Quỳnh 

Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô 

Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn 

3.640.000 203 125.616.400 110.838.000 

Vùng IV gồm 09 địa phương: 

Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu 

Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, 

Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương 

Dương 

3.250.000 178 98.345.000 86.775.000 

Tổng mức hỗ trợ trong 01 tháng 460 526.739.200 

Tổng mức hỗ trợ toàn tỉnh trong 01 năm (12 tháng) 6.320.870.400 

 

2. Dự kiến kinh phí chi hỗ trợ thường xuyên trong giai đoạn 2023-2025:  

6.320.870.400 đồng/năm x 3 năm = 18.692.611.200 đồng.
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BẢNG 3 

Dự toán kinh phí thực hiện chính sách định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội dân phòng  

được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã 

 
1. Dự kiến kinh phí trang bị đối với 460 Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã 

các phương tiện phòng cháy, chữa cháy còn thiếu (chưa được trang bị) hoặc đã được trang bị nhưng hết niên hạn sử dụng:  
 

STT DANH MỤC 
SỐ 

LƯỢNG 

Năm 2021 Năm 2022 Giai đoạn 2023 - 2025 

Số lượng Số lượng Số lượng Thành tiền 

1 Bình bột chữa cháy xách tay loại 4kg  650    

2 Bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 3kg  650    

3 Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4)  200    

4 
Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon 

cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) 
460   460 200.100.000 

5 Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) 460   460 207.000.000 

6 Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) 460   460 331.200.000 

7 Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) 460   460 181.700.000 

8 
Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 

30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
     

9 
Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 

160 kg) 
460   460 671.600.000 

10 Bộ gồm Ủng chữa cháy + găng tay chữa cháy + khẩu trang lọc độc 4.600  2.076 2.524 858.160.000 

11 Câu liêm + bồ cào      

12 Thang nhôm xếp, dài 3,8 m      

TỔNG 2.449.760.000 
 

2. Dự kiến kinh phí mua thay thế các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy bị hư hỏng hàng năm: 200.000.000 đồng. Kinh phí được dự 

trù thực hiện trong các năm 2023, 2024, 2025. 


