
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNN-CCKL 

V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý Dự thảo 

Quyết định quy định mức chi cho người 

được huy động tham gia chữa cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Bắc Kạn, ngày        tháng 4 năm 2021 

    

       Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

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

luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày ngày 

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ 

Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Thực hiện Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, trong đó có giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn 

thảo dự thảo Quyết định quy định mức chi cho người được huy động tham gia 

chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; thời gian hoàn thành trong Quý II 

năm 2020.  

Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp luật, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn đăng tải Dự 

thảo Quyết định quy định mức chi cho người được huy động tham gia chữa cháy 

rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý 

kiến. Thời gian đăng tải là 30 ngày, từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021. 

(Có dự thảo Quyết định kèm theo) 

Với nội dung trên, đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tạo điều 

kiện giúp đỡ./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (đề nghị); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hải 

 



  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC KẠN 

 
Số:          /2021/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày          tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi cho người được huy động tham gia  

chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

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

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số     /TTr-SNN   

ngày    /      /2021. 

 

DỰ THẢO 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định mức chi cho người được huy động tham gia chữa cháy 

rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 

1. Đối tượng: Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy 

động tham gia chữa cháy rừng.  

2. Mức chi chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

30/2017/NĐ-CP, cụ thể: 

- Được hưởng trợ cấp ngày công lao động (như đối với lao động phổ thông) 

bằng 0,15 lần mức lương cơ sở.  

- Nếu tham gia chữa cháy rừng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng 

ngày hôm sau được tính gấp đôi. 

- Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày 

thì được cấp huy động bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc 

thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về theo quy định chế độ công tác của Bộ Tài 

chính; được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày/người. 

- Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.  

Điều 2. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo 

Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và các quy định hiện 

hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt mức chi bồi dưỡng cho các tổ chức, cá 

nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất để ngăn chặn 

tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Văn phòng Chính phủ; 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn; 

- LĐVP; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm công báo – Tin học tỉnh; 

- Lưu: VT...... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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