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NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức  

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật  ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều; 

Căn cứ Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; 

 Xét Tờ trình số    /TTr-UBND  ngày      tháng   năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi phục vụ 

hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp 

trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số   /BC-HĐND ngày   tháng   năm 2023 

DỰ THẢO 
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của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi phục 

vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã (gọi chung là Ban Chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); bộ phận 

làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện; bộ 

phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ của 

Ban Chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc bộ phận làm nhiệm vụ của Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện; bộ phận thường trực của 

Ban Chỉ huy cấp xã. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Nội dung, mức chi  

1. Chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, cấp 

huyện; bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã. 

a) Vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông tin, liên lạc và các dịch vụ 

công cộng khác: Thực hiện theo thực tế hoạt động, có hóa đơn, chứng từ chi hợp 

pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; 

b) Thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 

tiện thiết yếu và chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó, chỉ đạo, điều hành, 

giám sát, kiểm tra hiện trường: Thực hiện theo thực tế hoạt động, có hóa đơn, 

chứng từ chi hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

 2. Tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tập về phòng chống thiên tai cho 

các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo  quy định tại 

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định mức chi đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công 

chức trên địa bàn tỉnh.  
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b) Đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được hỗ trợ 

tiền ăn theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 15/2017/NQ-

HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

c) Riêng chế độ chi cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, 

Công an nhân dân, lực lượng Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định riêng của 

pháp luật đối với lực lượng vũ trang nhân dân. 

 3. Chi bồi dưỡng cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự 

nguyện tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm 

họa (Cấp nào huy động thì do cấp đó bảo đảm chi bồi dưỡng). 

a) Trợ cấp cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong 

thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 

- Trợ cấp theo ngày: Mức chi 130.000 đồng/người/ngày; nếu làm nhiệm 

vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau được bồi dưỡng là 

260.000 đồng/người/ngày  

- 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 điểm a khoản 3 

Điều 1 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; được hỗ trợ tiền ăn 65.000 đồng/ngày/người;  

b) Người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được 

huy động thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 

trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, được thanh toán phụ cấp đi đường và 

tiền tàu xe, khi làm việc trong môi trường độc hại và nơi có phụ cấp khu vực, 

được hưởng theo chế độ hiện hành. 

c) Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên được huy động thực 

hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật. 

 4. Chi tặng quà thăm hỏi, động viên cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ đột xuất tìm kiếm cứu nạn có thành tích xuất sắc hoặc bị 

thương trong khi làm nhiệm vụ: Đối với tập thể 3.000.000 đồng/đơn vị; đối với 

cá nhân: 300.000 đồng/người;  

 5. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo 

Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc 

quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
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phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn các cấp và các văn bản có liên quan theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Nguồn kinh phí  

1. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng 

năm của cơ quan được giao nhiệm vụ Ban Chỉ huy, bộ phận làm nhiệm vụ của 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận thường trực 

của Ban Chỉ huy cấp xã và theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị 

Quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản khác của cấp 

có thẩm quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ 

họp thứ mười ba thông qua ngày.....tháng..... năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 

..........tháng ...... năm 2023./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban TV Quốc hội; (để b/c) 

- Chính phủ; (để b/c) 

- Bộ Tài chính; (để b/c) 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); (để b/c) 

- Ban Công tác Đại biểu; (để b/c) 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; 

- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP; 

- Báo Lai Châu, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND 

tỉnh; 
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

  

 

 Giàng Páo Mỷ 
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