
CONGHOAXA HQI CHUNGHIAVITNAM 
Dc hip - Tii'do - Hnhphiic 

Ninh Thuçn, ngày 13 tháng 11 nám 2020 

BIEN BAN THAM DNH 
PHIYONG AN PRONG CHAY, CIIU'A CRAY RIXNG 
VA TRUY QUET CHONG PHA RUNG NAM 2021. 

Don vi: BQL Vu-&n Quc gia Phuóc Binh 

Can cu' Ludt lam nghip nám 2017; 

Can cu' Ludt phông cháy và chtra cháy và Ludt bo sung mt si diu cüa Ludt 
phông cháy và chtta cháy; 

Can dr Ludt dan quân tr v8 nãm 2019; 

Can cir Nghj djnh s6 01/201 9/ND-CP ngày 01/01/2019 cüa ChInh phü v 
Kiêm lam và lirc luçmg chuyên trách bão ve^ rung; 

Cãncir Nghj dirih s0^ 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hènh mt so diêu cüa Ludt phông cháy, chita cháy vâ Ludt sira di, 
bô sung mt so diêu cña Ludt phông cháy, chta cháy; 

Can cü Nghj djnh s 6 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü quy 
dinh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Ludt lam nghip; 

Can cir Nghj djnh s8 02/2019/ND-CP ngày 02/01/2019 cüa ChInh phU v 
phông thu dan sir; 

Can cir Nghj djnh s05  30/2017/ND-CP ngày 21/3/2017 cüa ChInh phü quy 
djnh to chüc, hoat dng irng phó sir cô thiên tai và tim kiêm c'ru nan; 

Can cü Quyt djnh so^ 07/2012/QD-TTg ngày 08/02/2012 cüa Thu tithng 
ChInh phU ye ban hành mt so chInh sách tang cu?sng cong tic báo v6 thng; 

Can cü Thong tu so 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 cüa Bo^ Nông 
nghip và Phát triên nông thôn quy djnh ye phông cháy, chüa cháy thng; 

Can cu' Quyêt djnh so 143/QD-UBND ngày 26/12/2017 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye vic ban hành chê d cong tic phi, chê do^ chi to chüc các cuc hi nghi dôi 
vOi cci quan nhà nuOc và don vi sir nghip cong lap; 

Can cü Cong van so 39451UBND-KTTH ngày 30/10/2020 cüa Uy ban nhán 
dan tinh ye vic xây dmg phuong an phông cháy, chtra cháy rung vâ truy quét 
chông phárüng nàm 2021; 

Thirc hin Quy& djnh so 424/QD-SNNPTNT ngày 04/11/2020 cüa Giám 
doe  Sâ Nông nghip và PTNT ye vic thành lp Hi dOng thâm djnh phucing an 
phông cháy, chüa cháy rrng và truy quét chông phá thng nàm 2021. 

Horn nay ngày 13/11/2020, tai  Chi ciic Kiém lam, Hi dng thm djnh tin 
hãnh thâm djnh phrong an phông cháy, chüa cháy rirng và truy quét chông phi 
rlrng näm 2021 ('sau day viêt tat là phiw'ng an PCCC'R&TQC'PR nám 2021) cüa 
BQL Viin Quôc gia Phtr&c Binh. 



I. THAMI PH AN THAM GJA THAM DINH: 

1. Hi dng thm djnh: 

1. OngTrn NgQc Hiu, PGD So Nông nghip và PTNT: Chü tjch Hi dông; 

2. Ong Ducing Dinh Son, Phó CCT phi trách Chi cic Kim lam: Phó Chu' 
tjch Hi dông; 

3. Ong C6 Nguyen Minh Toãn, V.ng do bn Cong tác, không tham gia thm 
djnh; 

4. Ong Trn Duy Dông, Chuyên viên phông Kê hoich Tài chinh So NOng 
nghip và PTNT: Thành viên; 

5. Ong Nguyn Hu'u Chin, PTP.Phông CS.PCCC&CNCH: Thành vién; 

6. Ong Trjnh Huy Ham, Dai  din B6 Chi buy QS tinh: Thành viên; 

7. Ong Nguyn Ngçc Thanh, TnrOng phông Quân 1 bão v8 nrng vâ BTThT 
Chi cuc Kiêm lam: Thành viên, Thir k Hi dông. 

,. 
2. Don vi dtrçrc tham dtnh:BQL  Viron Quoc gia Phtro'c Binh. 

1. Ong Vô K8 PhuOc, T6 truOng QLBVR; 

2. Ong Nguyn Van Chft, Ka' toán. 

II. KET QUA THAM DIINII: 

1. Ve ni dung phuo'ng an: 

Hi dng th.m djnh thng nht Co bàn ye hInh thiic và ni dung phucing an 
PCCCR và TQCPR nàm 2021 cüa BQL Vithn Quôc gia PhuOc Binh. Yêu câu don 
vi tiép thu các kiên gop cUa Hi dông thâm djnh dê chinh sila, bô sung phucing 
an, cii the nhu sau: 

- HInh thfrc, thex  thtrc trInh bay: 

De nghj don vi thirc hin theo dung the th'Crc van bàn theo Nghj djnh so 
30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cüa ChInh phil ye cong tác van thu; chinh scra lôi 
chinh tâ; rà sóat, bô sung can cü pháp 1 xây dung phucrng an cho phü hcp. 

- Ni dung: 

D8 nghj don vi: B o^ sung các lQai bàn d (kh A4): Win d6 vilng tr9ng dim 
cháy, bàn do vilng tr9ng diem phi rimg, bàn do 	chOt, trim kiêm lam, diem trrc 
trên dja bàn; bô sung giài pháp PCCCR do vOi kiéu thng rng la'thuOng xanh, rung 
hon giao lá kim lá rng, rung trông trén lam phân; bô sung giâi pbáp phôi hop giCa 
các hrc lucng ngàn chn phá rirng; tang cuOng triên khai truy quét các khu vrc 
thuông xáy ra phá rurng, vüng giáp ranh; bô sung danh sách BCH BVR&PCCCR 
cap xa, chü rung; bô sung din tIch, dja diem, danh sách tO ch(rc, cong  dOng nhn 
khoán bâo ve^ rimg 

- Lp thy tóan kinh phi: 
De nghj don vi bô sung, lam rö du tóan chi tiét: Khôi lucing cong vic, ni 

dung chi, van bàn pháp l áp ding dê lp dutóan, djnh müc, don gia'dOi vth 	tüng 
n 	dung, hang ml:lc chi. 
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2. Vê d' toán kinh phi thc hin phtro'ngán PCCCR vñ TQCPR nini 
2021: Hi dông thãm djnh thông nhât thâm djnh tong dr toán kinh phi thirc hin 
phucvng an PCCCR và TQCPR nàm 2021 cüa BQL Vu&n Quôc gia Phuóc Binh Id: 
327.000.000 dong (Ba tram haz mwaz bay triçu dong), 

Ni dung dir toàn chi tiêt: Thirc hin theo bang dir toán kinh phi PCCCR và 
TQCPR näm 2021 cüa BQL Vum Quôc gia PhirOc Binh dã di.rçxc Hi dông thông 
nhât thãm djrih, dInh kern theo Biên bàn thâm djnh. 

3. To chfrc thirc hiên: 

BQL Vu&n Quc gia Phuâc Binh chju trách nhim b6 sung, chinh sira, hoàn 
chinh phuang an theo gop cüa Hi dông thãm djnh vàkêt 1un cüa Chü tjch Hi 
dông thãm djnh. Sau khi hoàn chinh, np phuong an ye Chi cic Kiêm lam truâc 
ngày 18/11/2020 dé kiêm tra vic sira dôi, bô sung phuong an cüa don vi và tong 
hap, tham mtxu So Nông nghip và PTNT trInh UBND tinh phé duyt. 

Bui hop thm djnh kt thüc vào liic 10gi000 cing ngày. Biên bàn duçic 
thông qua cho Hi dông thârn djnh nghe và thông nhât./. 
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Trân Buy Bong Nguyen H&u Chiên 
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DU' TOAN KINH Pm PHONG CRAY, CHtA CRAY RUNG 
VA TRUY QUET CHONG PITA RiJ'NG NAM 2021 

Don vi: BQL VU6N QUOC GIA PHUOC BINU 
(Kern theo Biên ban thdm dinh ngày 13/11/2020 cüa Hói dng thdm dinh) 

TT Ni dung hang miic DVT Khôi 
luqng 

Don giá 
(dng) 

So 
tháng 
thc 
hiên 

Thành tin 
(dng) 

Ghi chü 

Hox  trç tuyên truyn 
truy quét chng phi 
rirng và PCCCR 

Diem 8 800.000 Ca 
nàm 

6.400.000 Chi photo tãi liu, 
tang i hi 	ung, 
ni.thc uông, thu lao 
báo cáo viên theo 
dinh thrc tai Quyt 
dinh 1431QD ngày 
26/12/2017 	và 
Quyét dinh 40/QD 
ngày 09/8/2019 

2 H8 try tin cong truy 
quét chng phá rfrng 

Dct 70 2.800.000 Ca 
nãm 

196.000.000 Thôi gianuy 
01 dt là 02 
vi 	01 	dOm. 
ngixi tham gia t5u i.  
qu& tCr 8-10 ngii11  
Müc 	chi 
Q01143 

3 H20 trç nhiên Iiu truy 
quét CPR và PCCCR 

Ca 
ndm 

62.400.000 Chi 	theo 	.G1 
PCCCR&TQCPR 
và dinh mc nhiên 
1iu su ding xe 0 
to, mô to theo quy 
dinh hién hành 

4 Hox  trcl kinh phi các 
dim 	true 	(Trrc theo 
cap du báo cháy rung) 

Diem 8 2.500.000 
/diEmJmia 

khô 

Các 
tháng 
mia 
kho 

20.000.000 Chi 	h 	tn 	than.h 
to,an 	tlefl 	flUC 

uOng, h 	trci mot 
phAn khOan cong 
tic phi hang thing 
theo QD/143. 

5 H06  trç kinh phi true 
cho lire hrç'ng Kiêm 

báo cháy 
lam (Tri.rc theo c.p du müa 

Các 
thing 

khô 

15.000.000 Trirc 	cháy 	thng 
ngoài 	gi& 	lam 
vic 	theo 	cap 
DBCR. Mirc chi 
thanh 	toán 	lam 
them gi6r theo quy 
dinh cüa pháp luât 
(Thông 	tu 
25/20 19/iT-
BNNPTNT ngày 
27/12/2019) 

6 Mua sam 	ding cu, 
cong en PcCCR 

4.200.000 Hap dng mua ban 
theo giá th truOiig 
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Can dirng nuàc 02 lit can 40 10.000 400.000 Hop dông mua ban 
theo giá thj truâng 

Rira phát cay 10 120.000 1.200.000 Hcrp  dng mua ban 
theo giã thj 

Den pin chAt luçxng cao cay 4 650.000 2.600.000 Hcp  dng mua ban 
theo giá thi tni&ng 

7 Thanh Man tin cho 
ngirôi tham gia chfra 
cbáy ru'ng 

20.000.000 Chi theo NghI  A. 
30/20171ND-CP 
ngày 21/3/2017 

8 My dwng phiro'ng an 
- PA c&&Yn vi: 
- PA cap ,a PB 

PA 
PA 

1 
1 

2.500.000 
5 00.000 

3.000.000 
2.500.000 

5 00.000 

Thanh 	tóan 	tin 
cong lam them g'?, 
ngOai 	gii, 	photo, 
dóng tp 

Tong cong 327.000.000 

(Ba tram hai mu'cii bay triu ding) 

THU' KY 
	

PHOC. ICHHDTD 

Nguyen NgQc Thanh 	 P.CHI CVC TRU'NG PHTJ TRACH 
Cm CI4JC KIEM LAM 

Dtrong Dinh Soii 
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