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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động và  

chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

         
 

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể nên công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt được nhiều kết quả, góp phần đảm bảo công tác 

phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Nhằm cụ thể hóa các quy định của 

pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy đi vào thực tiễn đời sống xã hội, 

đồng thời khích lệ tinh thần cho những người làm công tác phòng cháy và chữa 

cháy ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thì việc quy định về tổ chức, hoạt 

động, chế độ chính sách đối với những người này là hết sức cần thiết. 

I. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Ngày 22/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

ngày 31/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 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… 

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 

09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 19 về 

việc Phê duyệt định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân 

phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi vào đời sống xã hội và góp phần nâng cao công 

tác phòng cháy và chữa cháy ở địa phương, Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định tổ chức, hoạt động và chế độ, chính 

sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

II. Quá trình soạn thảo 

Ngày 02/8/2016, Công an tỉnh có Công văn số 654/CAT-PV11 về việc lấy ý 

kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức, hoạt động 

và chế dộ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua 

nghiên cứu ý kiến đóng góp của một số Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh đã tiếp thu và chỉnh sửa lại dự 

thảo (dự thảo lần 2).  

Ngày …/…/2016, Công an tỉnh có Công văn số …../CAT-PV11 về việc đề 

nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động và 

chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 
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…/…/2016, Sở Tư pháp có Báo cáo số …../BC-STP về việc thẩm định dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật. Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo 

Quyết định (dự thảo lần 3) để trình UBND xem xét, ban hành. 

Ngày …/…/2016, Công an tỉnh có Tờ trình số ……/TTr-CAT-PV11 về việc 

ban hành Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động và chế dộ, chính sách đối với 

Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

III. Những nội dung cơ bản của dự thảo 

 - Về cơ cấu văn bản: dự thảo Quyết định gồm có 04 điều ban hành kèm theo 

Quy định (gồm có 5 chương 21 điều). 

 - Đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Đội dân phòng và trách nhiệm quản lý Nhà 

nước đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

 - Nội dung chính của dự thảo: Quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, 

chính sách đối với Đội dân phòng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với Đội 

dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

+ Chương I: Những quy định chung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng và chức năng của Đội dân phòng. 

+ Chương II: Tổ chức, hoạt động của Đội dân phòng bao gồm các quy định 

về tổ chức, biên chế đội dân phòng; điều kiện, tiêu chuẩn của đội viên Đội dân 

phòng và chế độ hoạt động của Đội dân phòng. 

+ Chương III: Chức năng, nhiệm vụ của Đội dân phòng bao gồm các quy 

đinh về nhiệm vụ, quyền hạn của Đội dân phòng; trách nhiệm của Đội trưởng, Đội 

phó Đội dân và Đội viên đội dân phòng. 

+ Chương IV: Chế độ, chính sách bao gồm các quy định về định mức hỗ trợ 

hàng tháng cho Đội trưởng đội phó đội dân phòng; chế độ, chính sách đối với lực 

lượng dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia chữa 

cháy; nơi làm việc và trang bị của Đội dân phòng. 

+ Chương V: Tổ chức thực hiện bao gồm các quy định về trách nhiệm của 

các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quá trình 

thực hiện. 

 Công an tỉnh Trà Vinh kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./.  
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