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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN PHÁP CHẾ

Số:        /BCTT-BPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội 
dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 (Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, 
Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

630/QĐ-TTg ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 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; trong đó giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tham mưu HĐND cùng cấp ban hành theo thẩm 
quyền mức chi ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương có 1.334 Đội dân phòng tại 
các thôn, khu dân cư, trong đó có 1.334 Đội trưởng, 1.321 Đội phó và 12.003 
đội viên. Tuy nhiên, tỉnh chưa có quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng 
tháng đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng.

Để kịp thời thể chế các quy định của Nhà nước đối với lực lượng làm 
công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; 
tại kỳ họp này việc HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ 
trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng 
tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cần thiết và đúng thẩm 
quyền theo quy định pháp luật.

II. Về nội dung Tờ trình
Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 

2020 của Chính phủ1 quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

1 Nghị đinh số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều, 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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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”.

Qua hoạt động thẩm tra và sau khi nghiên cứu Tờ trình  của UBND tỉnh, 
Ban pháp chế HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung sau:

1. Quy định về mức hỗ trợ
- Đội trưởng đội dân phòng được hưởng 20% mức lương tối thiểu 

vùng/người/tháng; 
- Đội phó đội dân phòng được hưởng 15% mức luơng tối thiểu 

vùng/người/tháng.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh và được bố trí trong 

dự toán ngân sách cấp xã hàng năm. 
Ban pháp chế cho rằng, quy định về mức hỗ trợ như trên là phù hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 34 Nghị đinh số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ2 và phù 
hợp tình hình thực tế địa phương, khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Ban pháp 
chế nhất trí với các nội dung đề xuất như theo Tờ trình của UBND tỉnh.

III. Về nội dung dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban pháp chế cho rằng việc HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, 
Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương là đủ 
cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và 
tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Trong quá trình xây dựng, soạn thảo dự thảo Nghị quyết, cơ quan chủ 
trì đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện việc 
thẩm định, đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của 
tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến của đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách theo đúng quy trình, quy định 
của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ các cở sở trên, Ban pháp chế HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo 
Nghị quyết trình tại kỳ họp. Trên cơ sở tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh, ý 
kiến kết luận của Chủ toạ kỳ họp; đề nghị HĐND tỉnh giao cho Văn phòng Đoàn 

2 Khoản 2 Điều 34 Nghị đinh số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy định: Căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, mức hỗ trợ không thấp hơn 15% lương 
tối thiểu vùng.
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ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, thể thức và 
kỹ thuật trình bày văn bản. 

IV. Kiến nghị
- Để công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo an toàn, 

hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham 
mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định danh mục, số lượng phương tiện 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng 
đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 
31/12/2020 của Bộ Công an3.

- Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung kinh phí để thực hiện 
các nhiệm vụ chi chưa có trong dự toán năm 2022 cho số đối tượng như theo đề 
nghị tại Tờ trình của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và 
dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức 
danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT, BPC.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Bùi Học Anh

3 Điều 4 Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định: Căn cứ 
vào danh mục, số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm 
trang bị cho lực lượng dân phòng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và 
yêu cầu thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên từng địa bàn cấp xã 
thuộc phạm vi quản lý, cơ quan Công an có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân 
dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 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.
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