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BÁO CÁO  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Sửa đổi, bổ sung 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 

 

 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

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. 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 
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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 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:  

1.1. 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. 

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”. 
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- 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 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. 

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. 

1.2. 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 



4 

 

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 05kg). 

- 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 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. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Chính sách đề nghị ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ cho Đội 

trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện cho Đội dân phòng để 

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao của lực lượng dân phòng, góp 

phần tích cực trong công tác đảm bảo an toàn PCCC ở cơ sở và thực hiện có hiệu 

quả phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng 

cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại khối, 

xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã 

1.1. Xác định vấn đề bất cập  

- 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”. Tương đương với mức hỗ trợ như sau: Khu vực II không thấp hơn 

624.000 đồng/người/tháng; khu vực III không thấp hơn 546.000 

đồng/người/tháng; khu vực IV không thấp hơn 487.000 đồng/người/tháng. 

- Mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng theo 

quy định tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND là 30% lương cơ sở/tháng cho 

Đội trưởng Đội dân phòng (tương đương 447.000 đồng/người/tháng) và 25% 
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lương cơ sở/tháng cho Đội phó Đội dân phòng (tương đương 372.500 

đồng/người/tháng).  

Như vậy, mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh 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. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Sửa đổi mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên hàng tháng để phù hợp với quy 

định của pháp luật, nâng cao được vai trò trách nhiệm của 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 đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở. 

 1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

 a) Giải pháp 1: Giữ nguyên mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức 

danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng theo quy định tại Nghị quyết số 

13/2020/NQ-HĐND. 

 b) Giải pháp 2: 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 bằng 15% lương tối thiểu vùng/người/tháng. 

 c) Giải pháp 3: 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: (1) Hỗ trợ cho Đội trưởng Đội dân phòng bằng 

17% lương tối thiểu vùng/người/tháng; (2) Hỗ trợ cho Đội phó Đội dân phòng 

bằng 15% lương tối thiểu vùng/người/tháng. 

 1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách 

a) Giải pháp 1 

- Tác động về kinh tế: Kinh phí hỗ trợ cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân 

phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản hàng năm là 4.523.640.000 

đồng/năm. 

- Tác động về xã hội: Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội trưởng, Đội 

phó Đội dân phòng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này thấp hơn so với quy định tối thiểu 

của Chính phủ. 

 - Tác động về hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính: Không ban hành 

Nghị quyết của HĐND tỉnh nên không làm phát sinh về hệ thống pháp luật. 

 - Tác động về giới: Không.  

 b) Giải pháp 2 

- Tác động về kinh tế: Phát sinh thêm chi phí từ ngân sách tỉnh. Dự kiến 

kinh phí hỗ trợ cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại thôn, 

khối, xóm, bản hàng năm là 5.925.816.000 đồng/năm; tăng khoảng 1.402.176.000 
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đồng/01 năm so với quy định tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND (số liệu được 

tính đối với 460 Đội dân phòng được thành lập tại khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ 

quan hành chính cấp xã theo phân vùng mức lương tối thiểu vùng được quy định 

tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính Phủ). 

- Tác động về xã hội: Nâng mức hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho Đội 

trưởng, Đội phó Đội Dân phòng. Bảo đảm chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó 

Đội dân phòng theo đúng quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, chính sách này  

không có sự khác biệt về mức hỗ trợ giữa Đội trưởng và Đội phó, do đó không tạo 

được động lực, không phát huy được tối đa vai trò người đứng đầu của Đội trưởng 

Đội dân phòng. 

 - Tác động về hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính: HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết chính sách. Việc thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ 

tục hành chính. 

 - Tác động về giới: Không.  

 c) Giải pháp 3 

- Tác động về kinh tế: Phát sinh thêm chi phí từ ngân sách tỉnh. Dự kiến 

kinh phí hỗ trợ cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại thôn, 

khối, xóm, bản hàng năm là 6.320.870.000 đồng/năm; tăng khoảng 1.797.230.400 

đồng/01 năm so với Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND (số liệu được tính đối với 

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

chính cấp xã theo phân vùng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị 

định 38/2022/NĐ-CP của Chính Phủ). 

- Tác động về xã hội: Nâng mức hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho Đội 

trưởng, Đội phó Đội dân phòng. Bảo đảm chính sách đối với Đội trưởng, Đội phó 

Đội dân phòng theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Công an. Phát huy được 

vai trò, tạo động lực cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng. 

 - Tác động về hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính: HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết chính sách. Việc thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ 

tục hành chính. 

 - Tác động về giới: Không.  

 1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

 Trên cơ sở phân tích các tác động nêu trên, cơ quan soạn thảo nhận thấy 

như sau:  

 a) Giải pháp 1 

 - Tác động tích cực: Động viên, khích lệ, nâng cao được vai trò, trách 

nhiệm của lực lượng Dân phòng tham gia đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở. 

 - Tác động tiêu cực: Không phù hợp với quy định về mức hỗ trợ thường 

xuyên tối thiểu hàng tháng cho Đội dân phòng theo quy định tại Nghị định số 
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136/2020/NĐ-CP.  

 b) Giải pháp 2  

 - Tác động tích cực: Động viên, khích lệ, nâng cao được vai trò, trách 

nhiệm của lực lượng Dân phòng tham gia đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở. 

 - Tác động tiêu cực: Phát sinh thêm chi phí từ ngân sách tỉnh. Dự kiến kinh 

phí tăng khoảng 1.402.176.000 đồng/01 năm so với Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND. Không có sự khác biệt về mức hỗ trợ giữa Đội trưởng và Đội phó, do đó 

không tạo được động lực, không phát huy được tối đa vai trò của Đội trưởng Đội 

dân phòng. 

 c) Giải pháp 3  

- Tác động tích cực: Phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công 

an và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác PCCC. Động viên, khích lệ, 

nâng cao được vai trò, trách nhiệm của lực lượng Dân phòng tham gia đảm bảo an 

toàn PCCC tại cơ sở. Có sự chênh lệch mức hỗ trợ giữa Đội trưởng và Đội phó 

Đội dân phòng, tạo động lực phấn đấu, phát huy được vai trò người đứng đầu của 

Đội trưởng Đội dân phòng. 

- Tác động tiêu cực: Phát sinh thêm chi phí từ ngân sách tỉnh. Dự kiến kinh phí 

tăng khoảng 1.797.230.400 đồng/01 năm so với Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND. 

 Từ những đánh giá trên, cơ quan soạn thảo kiến nghị lựa chọn giải pháp 

03: 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: (1) Hỗ trợ cho Đội trưởng Đội dân phòng bằng 17% lương 

tối thiểu vùng/tháng; (2) Hỗ trợ cho Đội phó Đội dân phòng bằng 15% lương tối 

thiểu vùng/tháng. 

 Lý do: 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”. Để bảo đảm cân đối nguồn ngân sách tỉnh phục vụ các mặt công 

tác; đồng thời, tạo động lực phấn đấu, phát huy được vai trò của Đội trưởng và 

Đội phó Đội dân phòng thì ưu tiên chọn giải pháp 03. 

2. Chính sách 2: Sửa đổi, bổ sung định mức trang bị phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy cho Đội Dân phòng được thành lập tại thôn, khối, 

xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

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 
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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 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. 

 2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: Sửa đổi, bổ sung định mức trang bị 

phương tiện PCCC cho Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản 

nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã theo quy định để đảm bảo đủ năng lực 

ngăn chặn phát triển hoặc dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời 

bảo đảm an toàn cho lực lượng dân phòng khi tham gia chữa cháy.  

 2.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

 a) Giải pháp 1: Giữ nguyên danh mục trang bị phương tiện PCCC tại Khoản 

1 Điều 3 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND. 

b) Giải pháp 2: Thay thế danh mục trang bị phương tiện PCCC tại Khoản 1 

Điều 3 Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bằng danh mục trang bị phương tiện 

PCCC gồm 09 loại theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 150/2020/TT-BCA. 

c) Giải pháp 3: Thay thế danh mục trang bị phương tiện PCCC tại Khoản 1 

Điều 3 Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bằng danh mục trang bị phương tiện 
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PCCC gồm 09 loại theo quy định tại Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công 

an, đồng thời bổ sung thêm 05 loại trang bị, phương tiện bảo hộ cá nhân nhằm 

đảm bảo an toàn cho lực lượng dân phòng tham gia chữa cháy, gồm: (1) Găng tay 

chữa cháy; (2) Ủng chữa cháy; (3) Câu liêm, bồ cào; (4) Thang chữa cháy; (5) Khẩu 

trang lọc độc. 

 2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách 

a) Giải pháp 1 

- Tác động về kinh tế: Dự kiến chi phí mua sắm phương tiện PCCC giai 

đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND khoảng 7.889.960.000 

đồng (số liệu tính đối với 460 Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, 

bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã). 

- Tác động về xã hội: Tạo điều kiện hoạt động cho lực lượng Dân phòng. 

Tuy nhiên, chính sách này chưa đảm bảo trang bị phương tiện PCCC đối với Đội 

Dân phòng theo đúng quy định của Bộ Công an. 

- Tác động về hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính: Không ban hành 

Nghị quyết của HĐND tỉnh nên không làm phát sinh về hệ thống pháp luật. 

- Tác động về giới: Không.  

 b) Giải pháp 2 

- Tác động về kinh tế: Giảm chi phí cho ngân sách tỉnh. Dự kiến chi phí 

mua sắm phương tiện PCCC giai đoạn 2023-2025 khoảng 1.591.600.000 đồng; 

giảm khoảng 6.298.360.000 đồng so với Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND (số 

liệu tính đối với 460 Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi 

có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã). 

- Tác động về xã hội: Bảo đảm việc thực hiện chính sách trang bị phương 

tiện PCCC đối với Đội dân phòng theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Công 

an. Tạo điều kiện cho lực lượng Dân phòng hoạt động hiệu quả, an toàn. 

 - Tác động về hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính: HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết chính sách. Việc thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ 

tục hành chính. 

 - Tác động về giới: Không. 

c) Giải pháp 3 

- Tác động về kinh tế: Giảm chi phí cho ngân sách tỉnh. Dự kiến chi phí 

mua sắm phương tiện PCCC giai đoạn 2023-2025 khoảng 2.449.760.000; giảm 

khoảng 5.440.200.000 đồng so với Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND (số liệu 

tính đối với 460 Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ 

sở cơ quan hành chính cấp xã). 

- Tác động về xã hội: Bảo đảm việc thực hiện chính sách trang bị phương 



10 

 

tiện PCCC đối với Đội Dân phòng theo đúng quy định của Bộ Công an. Tạo điều 

kiện cho lực lượng Dân phòng hoạt động hiệu quả, an toàn. 

 - Tác động về hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính: HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết chính sách. Việc thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ 

tục hành chính. 

 - Tác động về giới: Không.  

 2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

 Trên cơ sở phân tích các tác động nêu trên, cơ quan soạn thảo nhận thấy 

như sau:  

 a) Giải pháp 1  

 - Tác động tích cực: Giữ nguyên chính sách như Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND nên không làm phát sinh thêm chi phí. Lực lượng dân phòng tại các khối, 

xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã được trang bị đồng loạt phương 

tiện PCCC, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu công tác chữa cháy tại địa phương. 

+ Tác động tiêu cực: Định mức còn thiếu các trang thiết bị phục vụ công 

tác cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của Bộ Công an; hạn chế năng lực thực 

hiện các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng. 

 b) Giải pháp 2 

 - Tác động tích cực: Giảm chi phí từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ lực lượng dân 

phòng tại các thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã. Cơ bản 

đảm bảo đầy đủ trang bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân 

phòng thực hiện nhiệm vụ, có thể ngăn chặn sự phát triển hoặc dập tắt đám cháy 

ngay từ khi mới phát sinh, nhằm hạn chế cháy lan, cháy lớn và tổ chức cứu nạn, 

cứu hộ, sơ cứu nạn nhân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra. 

 - Tác động tiêu cực: Các trang bị trên chưa bảo đảm an toàn cho lực lượng 

Dân phòng trong quá trình chữa cháy do chưa có trang phục bảo vệ cho lực lượng 

Dân phòng trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, như: ủng, 

găng tay, khẩu trang lọc độc… 

 c) Giải pháp 3  

- Tác động tích cực: Giảm chi phí cho ngân sách tỉnh. Lực lượng Dân 

phòng tại các khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã được trang 

bị các phương tiện PCCC và CNCH, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, có thể ngăn 

chặn sự phát triển hoặc dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, nhằm hạn chế 

cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra; đồng 

thời việc trang bị thêm 05 phương tiện bảo hộ cá nhân sẽ cơ bản bảo đảm an toàn 

cho lực lượng Dân phòng trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

- Tác động tiêu cực: Không. 

Từ những đánh giá trên, cơ quan soạn thảo kiến nghị lựa chọn giải pháp 
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03: Thay thế danh mục trang bị phương tiện PCCC tại Khoản 1 Điều 3 Nghị 

quyết 13/2020/NQ-HĐND bằng danh mục trang bị phương tiện PCCC gồm 09 

loại theo Quy định tại Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an, đồng thời bổ 

sung thêm 05 loại trang bị, phương tiện bảo hộ gồm: (1) Găng tay chữa cháy; (2) 

Ủng chữa cháy; (3) Câu liêm, bồ cào; (4) Thang chữa cháy; (5) Khẩu trang lọc độc. 

Lý do: Để bảo đảm công tác PCCC tại cơ sở thì cần thiết trang bị đầy đủ 

phương tiện PCCC và CNCH cũng như trang phục bảo hộ để bảo đảm an toàn cho 

đội viên các Đội dân phòng; đồng thời, phải đảm bảo nguồn ngân sách cho địa 

phương. Đây là những phương tiện PCCC thông dụng, nhằm bảo đảm trang bị 

phương tiện PCCC tại chỗ có đủ năng lực ngăn chặn đám cháy phát triển hoặc 

dập tắt đám cháy ngay từ thời điểm mới phát sinh, đồng thời bảo đảm an toàn cho 

lực lượng trong quá trình chữa cháy mà không làm phát sinh thêm ngân sách.  

III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: UBND tỉnh Nghệ An. 

2. Cơ quan quan sát, đánh giá việc thực hiện chính sách: Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nghệ An. 

IV. PHỤ LỤC CÁC BẢNG, BIỂU TÍNH TOÁN CHI PHÍ  

Có 03 phụ lục kèm theo.   

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách sửa đổi mức hỗ trợ 

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

tiện PCCC cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.  

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên;                                                                   

- Chủ tịch UBND tỉnh ; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh; 

- Lưu: VTUB, CVNN.                                                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Hồng Vinh    
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PHỤ LỤC I 

Bảng tính mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại khối, xóm, bản  

nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã 

 

Vùng 
Mức lương 

cơ sở/tháng 
(đồng) 

Mức lương 

tối thiểu 

vùng/tháng 

(đồng) 

Số xã, 

phường, 

thị trấn 

Mức hỗ trợ hàng tháng (đồng) 

Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 

Vùng II gồm 04 địa phương: Vinh, Cửa Lò, 

Nghi Lộc, Hưng Nguyên 
1.490.000 4.160.000 79 64.740.000 98.592.000 105.164.800 

Vùng III gồm 08 địa phương: Thái Hòa, 
Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn 

Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn 

1.490.000 3.640.000 203 166.358.000 221.676.000 236.454.400 

Vùng IV gồm 09 địa phương: Anh Sơn, Con 

Cuông, Quỳ Châu 

Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh 

Chương, Tương Dương 

1.490.000 3.250.000 178 145.871.000 173.550.000 185.120.000 

Tổng 460 376.970.000 493.818.200 526.739.200 

Tổng mức hỗ trợ toàn tỉnh trong 01 năm (12 tháng) 4.523.640.000 5.925.816.000 6.320.870.400 
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PHỤ LỤC II 

Bảng báo giá phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo định mức trang bị đối với Đội dân 

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

 

TT Danh mục 
Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đã bao gồm VAT) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1  Khóa mở trụ nước VN Cái 01 220.000 220.000 

2  Bình chữa cháy MFZL8 TQ Bình 05 374.000 1.870.000 

3  Bình khí CO2 MT5 TQ Bình 05 682,000 3,410,000 

4  Mũ chữa cháy VN Chiếc/ người 10 150.000 x 10 đội viên 1.500.000 

5  Quần áo chữa cháy VN Bộ/ người 10 500.000 x 10 đội viên 5.000.000 

6  

Bộ gồm Ủng chữa cháy + 

găng tay chữa cháy + khẩu 

trang lọc độc 

VN Bộ/ người 10 340.000 x 10 đội viên 3.400.000 

7  Đèn Pin chuyên dụng TQ Chiếc 02 209.000 418.000 

8  Câu liêm + bồ cào VN Bộ 02 341.000 682.000 

9  Dây cứu người Loại 50M VN Cuộn 02 1.320.000 2.640.000 

10  
Hộp sơ cứu (kèm theo các 

dụng cụ cứu thương ) 
VN Hộp 01 539.000 539.000 

11  Thang nhôm xếp, dài 3,8 m TQ Cái 01 3.520.000 3.520.000 

12  Loa pin (6 pin) VN Chiếc 02 550.000 1.100.000 

13  Bình bột chữa cháy 4kg TQ Bình 05 250.000 1.250.00 

14  Bình khí CO2 chữa cháy 3kg TQ Bình 05 400.000 2.000.000 

15  

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) 

VN Chiếc 01 435.000 435.000 

16  
Xà beng (một đầu nhọn, một 

đầu dẹt; dài 100 cm) 
VN Chiếc 01 450.000 450.000 

17  

Búa tạ (thép cacbon cường 

độ cao, nặng 5 kg, cán dài 

50 cm) 

VN Chiếc 01 720.000 720.000 

18  
Kìm cộng lực (dài 60 cm, 

tải cắt 60 kg) 
VN Chiếc 01 395.000 395.000 

19  

Cáng cứu thương (kích 

thước 186 cm x 51 cm x 17 

cm; tải trọng 160 kg) 

VN Chiếc 01 1.460.000 1.460.000 
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PHỤ LỤC III 

Dự toán kinh phí thực hiện Chính sách: Định mức trang bị phương tiện PCCC đối với các Đội dân phòng 
 

Bảng 1: Giải pháp 1: Giữ nguyên danh mục trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND 
 

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:  
 

TT Danh mục Số lượng 
Năm 2021 (đã mua) Năm 2022 (đã mua) Giai đoạn 2023 - 2025 

Số lượng Số lượng Số lượng Thành tiền 

1 Khóa mở trụ nước 460     460 101.200.000 

2 Bình chữa cháy MFZL8 ABC  650     
 

3 Bình khí CO2 MT5  650     
 

4 Mũ chữa cháy (niên hạn 03 năm) 9.200   2.076 7.124 1.068.600.000 

5 Quần áo chữa cháy (niên hạn 02 năm) 13.800   2.076 11.724 5.862.000.000 

6 
Bộ gồm Ủng chữa cháy + găng tay chữa 

cháy + khẩu trang lọc độc 
4.600 

 
2.076 2.524 858.160.000 

7 Đèn Pin chuyên dụng  200     
 

8 Câu liêm + bồ cào        
 

9 Dây cứu người Loại 50M        
 

10 Hộp sơ cứu (kèm theo các dụng cụ cứu 

thương )  
      

 

11 Thang nhôm xếp, dài 3,8 m        
 

12 Loa pin (6 pin) 920       
 

TỔNG 7,889,960,000 

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. 
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Bảng 2: Giải pháp 2: Thay thế danh mục trang bị phương tiện PCCC tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bằng  

danh mục trang bị phương tiện PCCC gồm 09 loại theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 150/2020/TT-BCA 
 

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  

TỔNG    1.591.600.000  
 

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. 
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Bảng 3: Giải pháp 3: Thay thế danh mục trang bị phương tiện PCCC tại Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bằng danh mục trang 

bị phương tiện PCCC gồm 09 loại theo quy định tại Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an; đồng thời, bổ sung thêm 05 loại trang bị, 

phương tiện bảo hộ cá nhân, gồm: (1) Găng tay chữa cháy; (2) Ủng chữa cháy; (3) Câu liêm, bồ cào; (4) Thang chữa cháy; (5) Khẩu trang lọc độc 
 

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. 


