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Lạng Sơn, ngày      tháng  6 năm 2021 
 

V/v hỗ trợ kinh phí mua sắm phương 
tiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Xem xét đề nghị của Công an tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1462/CAT-

PC07,PH10 ngày 29/4/2021 về việc đề xuất mua sắm phương tiện phục vụ công 

tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, UBND tỉnh trân trọng xin ý kiến Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh đối với nội dung hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện 

phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Công an tỉnh với các nội 

dung như sau: 

1. Sự cần thiết: hiện nay, số lượng trang thiết bị, công cụ phá dỡ phục vụ 

công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh được trang bị còn thiếu so 

với quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BCA ngày 09/11/2015 của Bộ Công 

an, quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cụ 

thể: Máy cưa: được trang bị 01 máy (định mức theo quy định: 05); Máy khoan 

phá bê tông: chưa được trang bị (định mức theo quy định: 03); Máy cắt bê tông: 

được trang bị 01 máy (định mức theo quy định: 03) và bộ đàm cầm tay đã được 

trang bị trang bị là 13 chiếc (trong đó: 03 chiếc đã hỏng và 10 chiếc hoạt động 

kém, không ổn định; định mức theo quy định 50 chiếc), do vậy để đảm bảo từng 

bước đáp ứng yêu cầu về phương tiện, công vụ phục vụ công tác chữa cháy trên 

địa bàn tỉnh việc hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh để trang bị đủ số lượng công 

cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy là cần thiết và phù hợp với thực tiễn. 

2.  Căn cứ hỗ trợ 

- Tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của 

Chính phủ, quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số 

hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quy định nhiệm vụ chi của ngân 

sách địa phương đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội 

quy định: 

“... 2.4.Chi công tác phòng cháy chữa cháy: 

a) Hoạt động thường xuyên của lực lượng dân phòng, hỗ trợ thường 

xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng thuộc nhiệm vụ chi của địa phương; 

b) Mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực 

lượng dân phòng, 

...2.15. Bảo đảm các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.”  
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- Tại Điều 12 Nghị định 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính 

phủ, quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động 

thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quy định nhiệm vụ chi của ngân sách địa 

phương đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội quy định: 

“Điều 12. Ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi 

thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh của ngân sách trung ương  

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng, 

an ninh đóng trên địa bàn trong trường hợp cấp thiết để đảm bảo ổn định tình 

hình kinh tế xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Đối với 

các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến 

Thường trực để báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất về mức 

chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng, an ninh thực hiện nhiệm vụ .....” 

3. Về nội dung thực hiện hỗ trợ 

Để từng bước đáp ứng yêu cầu về phương tiện, công vụ phục vụ công tác 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc hỗ 

trợ  cho Công an tỉnh kinh phí mua sắm một số trang thiết bị, công cụ gồm: 04 

máy cưa, 02 máy cắt bê tông, 02 máy khoan phá bê tông và 25 bộ đàm cầm tay 

với tổng số kinh phí là 342 triệu đồng.  

UBND tỉnh trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, cho ý kiến./. 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;     

- Sở Tài chính; 

- Công an tỉnh;   

- PVP UBND tỉnh,  

các phòng: THNC, KT, KGVX;                              

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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