
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOt CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dc 1p - Tii do - Hinh phüc 

S6:  49  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  OV  tháng  3  nám 2021 

T€ TRINH 
V vic d xut süa diii, b sung mt s ni dung Nghj quyt s 

33/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cfla Hi d1ng nhân dan tinh Quãng Trj 
v vic thông qua dy an Quy ho4ch tong the h thng co' sY cüa hyc krqng 

Cãnh sat phông cháy, chü'a cháy và cü'u nn cu'u h tinh Quãng Trj 
dn nãm 2020, tm nhIn dn nãm 2030 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Thirc hin Nghj quyt s 33/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa Hi 
dông nhân dan tinh Quãng Trj ye vic thông qua dr an Quy hoach tong the h 
thông ca s cüa 1irc luçing Cãnh sat phông cháy chüa cháy và ciru nan  cüu h 
(PCCC Va CNCH) tinh Quáng Trj den nàm 2020, tam nhIn den näm 2030 (sau 
day gçi tat là dir an quy hoach); Quyêt djnh so 333/QD-UBND ngày 23/02/20 17 
cUa UBND tinh Quãng Trj ye vic phê duyt dr an quy hoach; Cong an tinh và 
các dan vj lien quan dA tIch crc, chü dng phôi hçip dê xuât quy hoach qu dat, 
kinh phi thirc hin và Bô Cong an dâ trang cap mt so phucmg tin PCCC và 
CNCH, ye ca bàn theo nhu dir an quy hoach duçic phê duyt. 

D tip tiic trin khai thirc hin dr an quy hoach trong thyi gian tói, 
UBND tinh dé xuât Hi dông nhân dan tinh cho phép diêu chirih mt so ni 
dung Nghj quyêt so 3 3/20 16/NQ-HDND nht.r sau: 

I. Nii dung quy hoich. 

1. Giai don 1 tir nãm 2017 dn näm 2020: 

- Không thành ltp S Cãnh sat phOng cháy, chüa cháy trong näm 2020 vi 
theo Nghj quyêt so 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 ci1a B ChInh trj ye "Tiêp tyc 

dói mó'i, sap xêp bç3 may Bo C!ong  an tinh gn, hoat d5ng hiu 4cc, hiu qua" và 
dôi chiêu vâi Nghj djnh so 01/2018/ND-CP ngày 06/8/20 18 cüa ChInh phü quy 
djnh chirc nAng, nhim vi, quyên h và ca câu to chirc cüa Bô Cong an nên ni 
dung trên không con phü hçip ye to chirc b may. 

- Chua thành 1p  Di Cãnh sat phông cháy, cha cháy và ciru nan  cru h 
huyn Gio Linh trong näm 2018, dé xuât chuyên sang giai doan näm 2021 den 
nãm 2025 d phü hqp v&i tInh hInh bô trI von. 

- Sra di thOi gian thành 1p Di Cãnh sat phOng cháy, chüa cháy và ciru 
ciru h5 huyn Vinh Linh và thi xâ Quàng Trj tü näm 2017 sang näm 2019 de 

phug hçip thi diem phê duyt chü tnrong dâu tu dçr an. 



- Diu chinh quy hoach Di Cánh sat phông cháy, chi'ka cháy và cüu nn 
cüu h huyn Dáo Con Co tir giai doin tü nãm 2017 den narn 2020 sang giai 
don t1r näm 2021 den 11am 2025 dé phü hçp vii yêu câu thrc tê. 

2. Giai doan 2 tü nãm 2021 dn nãm 2030: 

a) Tr nãm 2021 dn nãm 2025 

- B sung quy hoach Doanh tri Di Cánh sat phOng cháy, cha cháy và 
cüu nn ciru h huyn Gio Linh. 

- Diu chinh quy hoich Di Cãnh sat phông cháy, chüa cháy và cLru nn 
ciru h huyn Cam L, Triu Phong sang giai doan tir näm 2026 den näm 2030 
tie phü hqp vâi yêu câu thrc té. 

II. Giãi pháp thiyc hin. 

1. Giãi pháp tài chinh: 

Theo Quy hoich tng the h thng cci si cüa 1irc 1ucng Cânh sat phông 
cháy, chra cháy và ciru nn, cru h tinh Quãng Trj den näm 2020, tarn nhIn den 
näm 2030 ducc cap có thâm quyên phê duyt, trong do: Nguôn von cüa B 
Cong an dâu tu xây drng doanh tr?i  các dan vj phOng cháy, cha cháy Va c1ru 
nan, ciru h, trang bj phurang tin phông cháy, chIra cháy và ciru nan, ctru h chü 
yêu; Nguôn von ngân sách tinh phi1c vii giâi phóng mt bang tie xây djng các 
dan vj Cánh sat phOng cháy, ch€ia cháy và ciru nan, ciru h, tang cumg nãng hrc 
cho hrc lucmg phOng cháy và chüa cháy ti chô, mua sam, trang bj mt so 

phuang tin phOng cháy, eha cháy và ciru nçin, ciru h can thiêt. 

Tuy nhiên, ti Quyt djnh s 1 110/QD-TTg ngày 17/8/20 12 cüa Thu 
tuàng ChInh phü phé duyt quy hoch tong the h thông co s& cüa hrc h.rqng 
Cánh sat phOng cháy, chüa chay và ciru nan, ciu h den näm 2020 và tam nhIn 
den näm 2030 dã xác djnh dâu tu phuang tin, thiêt bj PCCC và CNCH & müc 
tôi thiêu (100% kinh phi trang bj phuong tin a müc tôi thiêu do B Cong an 
cap) cho lirc luqng cânh sat ccc và CNCH tir Trung uang den dja phuang. 

Do do, diu chinh t' 1 vn và di tuqng du tu ttir các ngutn vn d phü 
hcip vOi quy djnh cUa Thu tu&ng ChInh phU ti Quyêt djnh so iii 0/QD-TTg 
ngày 17/8/2012 và khâ näng can dOi nguôn hrc cüa dja phuong trong giai don 
2017-2025. 

III. Kinh phi thtrc hin trong giai doin 2017 - 2020: 

Trong diu kiin  ngun lirc ngân sách tinh khó khàn, thrc hin dng th&i 
nhiêu mitc tiêu kinh te xa hi khác nén trong giai doan 2017 - 2020 mth chi dâu 
tu ducic giai doan 1 & huyn Vinh Linh và thj xa Quãng Trj và dir kiên can dôi 
tiêp tiic dâu tu hoàn thin giai doan 2 & huyn Vinh Linh, thj xä Quáng Trj; dOng 
th&i trien khai dâu tu tai  huyn Gio Linh, Hãi Lang, Dakrông. Do do, dieu chinh 
kinh phi thirc hin nhàm phü hçp v&i diêu kiin  thrc tê vã khâ näng can dôi 
nguôn hrc cUa dja phuong 



TM. UY BAN NHAN DA 
£HUT!CH 

IV. Phti hic danh miic dy an thic hin trong giai dotn 2017 - 2020. 

Diu chinh danh n-iiic dir an thirc hin trong giai doan 2017 - 2025 nhm 

phü hçp vâi dôi ttrqng dâu tx ducic quy djnh tai Quyêt djnh so iii 0/QD-TTg 
ngày 17/8/20 12 cüa ThO tuàng ChInh phO và khâ näng can dôi nguôn 1irc cüa 

ngân sách dja phucing 
UBND tinh kinh d nghj Hi dng nhân dan tinh xem xét diu chinh mt 

so ni dung Nghj quyêt so 33/20161NQ-HDND nhu dä trInh bay (co dir thâo 
Nghj quyêt sra dOi bô sung kern theo),I.  i~ 

!Vo,i iz/zIn: 
- Niur trên; 
- Thtrrng tnrc Tinh Ciy; 

- Thtring trirc HDND tinh; 
- Ch,i tjch, các PCT UBND tinh; 
-Li.ru:VT,NC. 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR Bc 1p — Ttr do — Hnh phüc  

So: /2 02 1/NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng 3 nám 2021 

Dli' THAO 

NGH! QUYET 

VE VI1C SIJA DO!, BO SUNG NGH! QUYET sO 33/2016/NQ-HBND CUA 
HQI BONG NHAN DAN T!NH 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
iuioA - Kc HQP THIS (K HQP BAT THIS(NG) 

Can c&Luát T chtèc chInh quyê'n dfaphz.ro'ng  ngày 19 rháng 6 nám 2015; 

Cán cü Lu cit Ban hành van ban quy phgm pháp lucit ngày 22 tháng 6 nám 2015; 

J'àn c Lucit Cong an nhán dan ngày 20 tháng 11 nàm 2018; 

('an c& Lucit Phông cháy và chIra cháy ngày 29 tháng 6 nám 2001, Luát sla dói 
bd sung incit  sO diéu cüa Lucit  PhOng cháy và chü'a cháy ngày 22 tháng 11 nám 2013; 

Can c& Nghj dinh sO' 136/2020/ND-CP ngày 24 tháng 11 nãm 2020 cza 
C'hInh phi quy djnh chi tiêt mcii' so diéu và bin pháp thi hành caa Lucit Phông 
cháy và chQa cháy và Lucit tha dOi bO sung mcii'  sO diêu cia Lucit  PhOng cháy và 
chi'a cháy; 

Can cá Nghj d/nh sO' 83/2017/ND-C'P ngày 18/7/2017 cia ('hInh p/n quy 
d/n/i cong tác thu nçin, ct h cza ly'c lucrngphOng cháy và chü'a cháy, 

('an c& Quye't dinh sO' 630/QD-TTg ngày 11/5/2020 cia Thi twang ChInhphz 
ban hành Ké hogch thtc hin Nghj quyêt cia Quoc hcii  ye tiép tyc hoàn thin, náng 
cao hiêu lzrc, hiu qua thtc hin chInh sách, pháp lucit  vêphOng cháy, chüa cháy; 

Can ci Quy& djnh sO' 223 1/QD-TTg ngày 28/12/2020 cüa Thz ticOng Chinh pith 
ye phê duyçt nhirn vy lap quy hogch hg tang phOng cháy và chi'a cháy th&i /9)2021 - 
2030, tam nhln den nám 2050, 

Thirc hién Quye't dinh sO' 1] I0/QD-T/Tg ngày 17 tháng 8 nàm 2012 cüa Thz. tzróng 
('hInh pith phê duyt Quy hoçzch tOng the h thông co' sà cüa ly'c lwcmg Cánh sOt phOng 
cliay, chIca chOy vO thu nan, thu ho den nãm 2020 và tam nhIn den nám 2030; Nghj 
quyét sO 33/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa Hcii  dóng n/iOn dOn tinh ye Quy 
hoach tOng the h thông cci sà ctha lrc lwQng ('Onh sat phOng chOy, chüa chOy vO 
thu nan, cthA hç3 tinh QuOng Trj den nam 2020, tOm nhIn den nOm 2030. 

Xét tà trInh sO /lTr- UBND ngày thOng nOm 2021 cüa UBND tinh 
QuOng Trj ye Dw thOo Nghj quyêt cüa Hói ddng n/iOn dan tinh QuOng Tn v vic 



diu chinh IVghj quye't s 33/2016/NQ-HDND v "Quy hogch tang th h thó'ng cci 
sá cüa 1yc iwong Cánh sat phông cháy, chia cháy và thu nan, thu hç tinh Qudng 
Trj den näm 2020, tam nhln den näm 2030"; Báo cáo thám ti-a cáa..., kién tháo 
lun cia dgi biêu H5i dóng nhán dan tgi k)) hQp. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Sira dôi, Bô sung Nghj quyt s 33/2016/NQ-HDND ngày 14 tháng 
12 näm 2016 cüa Hi dông nhãn dan tinh Quáng Trj ye vic Quy hoach tong the h 
thông c sà cüa hrc luçmg Cãnh sat phông cháy, chüa cháy và cCru n?n,  elm h tinh 
Quãng Trj den näm 2020, tam nhIn den nàm 2030 

1. SC di, b sung dim a, dim c Khoãn 1 Miic II Diu 1 nhix sau: 

a) V t chlrc, b may, biên ch cüa 1irc hrcng Cânh sat phông cháy, ch€a 
cháy và ciru nan, elm h: 

Hoân thin mô hInh t chtrc Dôi Cânh sat phông cháy, chüa cháy vâ elm nan 
clru h tai  các dja phircing. Nàm 2019, thành 1p Di Cánh sat phông cháy, ehüa 
cháy và ciru ntn, cCru h thj xã Quãng Trj và Di Cãnh sat phOng cháy, cha cháy 
và clru n1n, clru h huyn Vinh Linh. 

CAn cü vào quy djnh cüa Bô Cong an hang nAm b sung quân so phü hqp 
vi mô hInh to chüc vã trang bj phuang tin; 

c) V doanh trai elm !irc luçing Cãnh sat phOng cháy, ch&a cháy và ei.0 nan, 
ciruhô: 

Sra chüa, nâng cp doanh trai PhOng Cânh sat phông cháy, ch€ta cháy và 
clru nan,  cru h; sira chQa, nâng cap doanh tr?i  Di Cành sat phOng cháy, chüa 
cháy vA ciru nan,  elm h Lao Bão. 

CAp dAt vA tao  ngun kinh phi xây dirng doanh trai  các Di Cánh sat phOng 
cháy, ch&a cháy và elm nan,  elm h thj xa Quãng Trj, huyn Vinh Linh. 

CAp dAt và tao  ngun kinh phi xây dirng doanh trai Cãnh sat phông cháy, 
chQa cháy và ciru nan,  clru h tinh Quáng Tn; 

2. Sira di, b sung dim a, khoân 2, muc II, Diêu 1 nhi.r sau: 

a) Ttr nAm 2021 dn nAm 2025: 

Thành 1p và xây dtrng doanh trai Di cánh sat phông cháy, cha cháy và 
elru nan, elm h các dja phuong: Hãi LAng, Gio Linh, DaKrOng (dong quân tai  các 
thj trân huyn ly). 

Tirng birOc xA hi hóa cong tác phOng cháy, ch1ta cháy và elm nan, cm h. 

3. Slra di, b sung dim b, dim e khoãn 1, miic III, Diu 1 nh.r sau: 

b) Nguôn vn cüa B Cong an chim t' 1 chü yu khoãng 70%, tang cll&ng 
nAng hrc cho lirc krcing phông cháy và chUa cháy tai  ch, mua sAm, trang bj 
phuong tin phông cháy, chQa cháy yA elm nan, elm h cAn thik 



c) Ngun vn ngân sách tinh dimg khoãng 30%, chü yu phic v11 giãi 
phóng mt bang, thrc hin cong tác chuân bj dâu tix và dâu tu xây dirng co s h 
tang doanh tr?i các don vj Cãnh sat phông cháy, chra cháy và ciru nan,  ciru h. 

4. di, b sung Miic IV, Diu 1 nhu sau: 

Miic IV. Kinh phi thirc hin trong giai doan 2017 - 2025 

Dr kin kinh phi d.0 tu thiic hin trong giai doan 2017 - 2025 là 
218.200.000.000d (Hai tram mu&i tam t), hai tram triu dong) (co phy lyc chi tiêt 
ken theo,) trong do: 

Kinh phi cOa tinh Quãng Trj là 64.000.000.000d (Sáu mutri bdn 1j' dong). 

Kinh phi d nghj B Cong an c.p là 1 54.200.000.000d (M5t tram nám mucfi 
bôn t)', hai tram triéu aông.). 

5. Sa dôi Phii lyc Danh miic dir an thrc hin trong giai doan  20 17-2020 (co 
Phij liic diêu chinh bô sung kern theo) 

P A A Cac ni dung khac thrc hiçn theo Ngln quyet so 33/2016/NQ-HDND ngay 
14/12/2016 cña H3i dông nhân dan tinh Quáng Trj. 

Diu 2. Giao UBND tinh trin khai thrc hin Nghj quyt; Thi.thng trirc Hi 
dông nhan d.n tinh, các ban Hi dông nhân dan tinh, dai  biêu Hi dông nhân dan tinh 
phôi hcip vi Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các to chirc thành viên giám 
sat vic thirc hinNghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dugc HDND tinh Quãng Trj khóa , k' h9p thir  
thông qua ngày tháng näm 2021 Va có hiu lirc tilt ngày /  

Noi nIzin: 
- UBMTTQ Viêt Nam tinh; 
- Thu&ng trirc HDND tinh; 
- Thix&ng trirc tinh y; 
- UBND tinh; 
- Van phông HDND tinh; 
- Các ban cüa I-IDND tinh; 
- Van phèng UBND tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- Van phóng ChInh phñ; 
- B Cong an. 
- Cong an tinh; 
- Các Sâ, Ban, Nganh; 
- Liru VT, NC Cong an; 

CfflJ TIdH 

Nguyn Bang Quang 



PHV LUC  DIEU CHiNH BO SUNG 
DANH MIJC DII AN THI1Jt HIN TRONG GIAI DO1N 2017 -2025 

(Ban hành kè,n theo Nghj quyêt so: /NQ-HDND 
ngày tháng nàm 2021 cza HDND tinh Quáng Tn) 

TT Ten dtrán 

Di kiên vn thirc hin 

Ngun ngân sách 
dia ho'n 
(UBND tint 

Quang Tr cap) 

Nguon ngan sach 
trung 1r0ng 

(Bô Cong an cap) 
TONG CQNG 

NGUON VON 64.000.000.000d 154.200.000.000d 218.200.000.000d 

Xây dimg doanh trii Di 
Cânh sat phông cháy, 
chtra cháy và cru non, 
ciru h th xã Quang Trj - 
giai domn 1 (näm 2019) 

10.000.000.000d 20.500.000.000d 30.500.000.000d 

2 

Xây dirng doanh trui Di 
Cãnh sat phông cháy, 
chf:ta cháy và cru nan, 
cru ho huyn Vinh Linh 
—giaidon 1(nãm 2019) 

7.500.000.000d 20.350.000.000d 27.850.000.000d 

3 

Xây thing doanh trai 
Di cãnh sat phông 
chãy, chüa cháy vã cru 

n?n, cru h các dia 
phuing (närn 2021 - 
20 14) (bao gôm Doanh 
trti Di cãnh sat phOng 
cháy, chüa cháy và cüu 
nan, ciru h thi xâ 
Quang Trj - giai domn 2; 
huyn Vinh Linh — giai 
don 2, huyn Hãi lang, 
Gio Linh, Dakrông. 

46,500.000.000d 113.350.000.000 159.850.000.000 
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