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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

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

Số: 53/2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
được huy động tham gia chữa
cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
_____________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
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 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 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 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy
và chữa cháy rừng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 261/TTr-SNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2020.
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quyết định này quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân
sách Nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận.
2. Đối tượng áp dụng:
Quyết định này áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên
quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Chế độ trợ cấp, hỗ trợ
1. Trợ cấp cho người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được huy
động tham gia chữa cháy rừng:
a) Mức trợ cấp là 30.000 đồng/người/giờ. Trường hợp tham gia chữa cháy
rừng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm
sau, mức trợ cấp cho khoảng thời gian tham gia chữa cháy này là 60.000
đồng/người/giờ.
b) Thời gian tham gia chữa cháy rừng được tính cả thời gian đi đến địa
điểm chữa cháy và quay về nơi cư trú.
2. Hỗ trợ tiền ăn cho người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
được huy động tham gia chữa cháy rừng:
Người được huy động tham gia chữa cháy rừng, khi tham gia chữa cháy
rừng cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi về trong 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 50.000 đồng/người/ngày (những ngày ở lại nơi chữa cháy rừng).
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Hàng năm cơ quan, tổ chức có thẩm quyền huy động người tham gia
chữa cháy rừng theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT
ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn xây dựng dự toán theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung được
quy định tại Điều 2 Quyết định này.
2. Nguồn kinh phí thực hiện gồm:
a) Nguồn ngân sách theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 30/2017/NĐCP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ và Điều 52 Nghị định số
79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.
b) Các nguồn ngân sách khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 4. Thẩm quyền huy động và chi trả tiền
1. Thẩm quyền huy động người tham gia chữa cháy rừng thực hiện theo
quy định tại Điều 12 Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả cho người không hưởng
lương từ ngân sách Nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 12 năm 2020
và bãi bỏ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân được
huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật
và chữa cháy rừng.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi
cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; thủ trưởng các đơn vị chủ rừng và các cơ quan,
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

