
CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Dc lp - Ttr do  -  Hnh phüc 

Ninh Thun, ngày 18 tháng 12 nám 2019 

BIEN BAN THAM D!NH 
PHIX€NG AN PHONG CHAY, CHiYA CHAY RUNG 
VA TRUY QUET CHONG PHA R1fl4G NAM 2020. 

Don v: BQL Vuô'n Qu!ic gia Phu'&c Binh 

Can cü Ludt lam nghip näm 2017; 

Can cir Nghj djnh so^ 156/201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa Chinh phü quy 
djnh chi tit thi hành mt so diêu cña Ludt lam nghip; 

Can cir Nghj djnh s0^  01/2019/ND-CP ngày 01/01/2019 cüa ChInh phü v 
Kim lam và hrc luçrng chuyên trách bão v^ thng; 

Can cü Nghj djnh s0^ 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cña Ludt phông cháy, chia cháy và Ludt sàa 
b6 sung mt so diêu cüa Ludt phông cháy, cha cháy; 

Can cir Nghi dinh sô 30/2017/ND-CP ngày 21/3/2017 cüa ChInh phü qüy 
dnh to chuc, boat dong ung pho sr co thien tai va tim kiem cuu nan; 

Can cü Nghj djnh s0^ 38/2019/ND-CP ngày 09/5/2019 cüa ChInh phü quy  
djnh müc hxçing Ca s& dOi vài can b, cong chrc, viên chi'rc và 1rc lucing vu trang; 

Can cir Quyt djnh sô 07/2012/QD-TTg ngày 08/02/2012 ciia Thu tuâng 
ChInh phil ye ban hành mt so chinh sách tang cuing cOng tác báo v8 thng; 

f

I  
Can cr Quyt djnh s 143/QD-UBND ngày 26/12/2017 6a Uy ban nhân dan 

tinh ye vic ban hành chê d6 cong tác phi, chê do^ chi to chirc các cuc hi nghj dOi 
vOi cci quan nhà nucic và don vi sr nghip cOng lip; 

Can cir Quyt djnh so 40/2019/QD-UBND ngày 09/8/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh quy djnh mt sO ni dung và müc chi h6 trçl dào tao,  bôi dithng trong nuâc 
dôi vOi can b, cong chirc, viên chirc trên dja bàn tinh Ninh Thun; 

Can cu' Cong van so^ 4998/UBND-KTTH ngày 10/12/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic xây drng phuang an phông cháy, chua cháy rung và truy quét 
chông phá thng näm 2020; 

Thirc hin Quyt dnh  s0^ 452/QD-SNINPTNT ngày 13/12/2019 cña Giám 
dôc Sc Nông nghip và PTNT ye vic thành l.p Hi dông thâm djnh phuang an 
phông cháy, chta cháy rung và truy quét chông phá rung näm 2020. 

HOrn nay ngày 18/12/2019,  tai  Chi ciic Kiêm lam, Hi dông thm djnh tin 
hành tham djnh phuang an phông cháy, chra cháy thng và truy quét chng phá 
r&ng nam 2020 (sau dày viêt tat là phixang an PCCCR&TQCPR nãrn 2020) cila Ban 
quân l rrng Vuun QuOc gia Phiric Binh. 



I. THANH PHAN THAM GIA THAM D!NII: 

1. Hçi dong tham d!nh: 
1. Ong Dng Kim Cucmg, PGD Sà Nông nghip vâ PTNT: Chu' tjch Hi 

dông, do ban cong tác nên üy quyên cho ông Ducrng Dinh Son chü trI thâm djnh; 
2. Ong Duong Dinh Son, Phó CCT Phii trách CCKL: Phó Chu' tjch Hi dông; 
3. BA Nguyen Thj Ha Tiên, PTP. Phông KHTC Sâ NN&PTNT: (Co mäi 

nhung không tham gia); 
4. BA Ph?m Thj Bich Loan, Ké toán tmng Chi cilc Kiêm lam: Thành viên; 
5.Ong Co Nguyen Minh Toàn, Di din So Tài chinh: Thành viên; 
6. Ong, Nguyen Htru Chiên, PTP Phông CS. PCCC&CNCH: Thãnh viên; 
7. Ong Trjnh Huy Ham, Dti din B o^ Chi huy QS tinh: Thành viên; 
8.Ong Nguyn Ngc Thanh, TruOng phông Quán 1 bão v8 rrng va BTTN 

Chi cic Kiêm lam: Thãnh viên, Thu k Hi dông. 
2. Don vi dtrçrc thm dnh:  BQL Virô'n Quôc gia Phithc Binh. 
1. Ong Vö Kê PhirOc: Can b QLBVR 
2. Ong Nguyen Van Ch: Kê tóan. 

IL KET QUA THAM DINH: 

1. ve ni dung phirong an: 
Sau khi xem xét ni dung phi.rong an PCCCR và TQCPR näm 2020 cüa BQL 

VuOn Quoc gia PhuOc Binh và kiên gop '  cüa các thành viên hi dông. Phó Chü 
tch Hi dông thâm djnh kêt 1un: Thong nhât co bàn ye hInh thi'rc và ni dung 
phuong an PCCCR và TQCPR näm 2020 cüa BQL VuOn Quôc gia PhuOc BInh. 
Yêu câu don vi tiêp thu các ' kiên gop cüa Hôi dông thâm djnh dê chinh sOa, bô 
sung phuong an, ciii the nhu sau: 

- Hmnh thfrc, the thfrc trInh bay: 
Dê nghj don vi thrc hin theo dung the thi'rc van bàn theo Thông tu so 

01/2011/BNN ngày 19/01/2011 cüa B6 Ni vi; chinh si'ra li chinh tá; ra' sóat, bô 
sung can cO pháp 1 xây drng phixang an cho phü hop. 

-Nidung: 
+ Bô sung các l9ai bàn do (khô A4): Bàn do vüng trçng diem cháy, bàn do 

vüng trçng diem phá rrng, bàn do các chôt, tram kiêm lam, diem trrc trên dja WO; 
+ Bô sung giài pháp PCCCR dôi vOi kiêu rrng rng là thuOng xanh, thng hn 

giao lá kim lá rng, ri'rng trông trên lam phân; 
+ Trong bin pháp to chüc lirc luçmg chCia cháy can phâi xác djnh hrc luçmg 

chü hrc ciia don vi và nhüng to di cüa dja phuong. Khi xày ra cháy thng thI hrc 
hxcing chü Iirc cüa don vi phãi to chOc chia cháy, cOn hrc luqng cOa dja phuong khi 
can thiét huy dng tham gia chCa cháy; 

+ Tang cu?mg cong tác phôi ho p giüa các hrc lucing ngàn chn phá rung; tang 
cuOng triên khai truy quét các khu v1rc thu&ng xày ra phá thng, yang giáp ranh; 

+ Bô sung phucing an xi'r l tInh huông cháy thng. 
- Lp di1 tóan kinh phi: 
Yêu cau don vi bô sung, lam rö du tóan chi tit: Khôi lugng cong vic, ni 

dung chi, van bàn pháp l áp diving dê lap du tóan, djnh muc, don giá di vOi tmg 
no i dung, hang mJic chi. 
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2. Ve^ diy toán kinh phi thiyc hin phuo'ng an PCCCR và TQCPR nãm 
2020: Hi dông thâm djnh thông nhât thâm djnh tong dr toán kinh phi thirc hin 
phucmg an PCCCR và TQCPR nãm 2020 cüa BQL VunQuôc gia Phithc Binh IA: 
296.400.000 tlông (Jlalfrámd Sãtriu, hon tram ngàn ding); 

Ni dung du toán chi tik: Thxc hin theo bang du toán kinh phi PCCCR và 
TQCPR näm 2020 cña BQL Vtrin Quôc gia Phwrc Binh dã dugc Hi dông thông 
nh.t thm dnh, dInh kern theo Biên bàn thâm dinh. 

3. To chuc thtrc hin: 

BQL Vun Qu& gia Phithc Binh chju trách nhim bO^ sung, chinh süa, hoàn 
chinh phixong an theo gop cüa Hii dOng thâm djnh và kêt lun cüa Chü tjch Hi 
dông thâm djnh. Sau khi hoàn chinh, nôp phtxcmg an ye Chi cic Kiêm lam truâc 
ngày 22/12/2019 dê kiêm tra vic sira dôi, bô sung phuong an cüa don vi và tong 
hcip, tham mixu Sâ Nông nghip và PTNT trInh UBND tinh phê duyt; 

Bui hçp thm djnh k& thüc vào lüc 16 gi 15 cüng ngày. Biên bàn dugc 
thông qua cho Hi dông thâm djnh nghe và thông nhât.I. 

HOl BONG THAW BINH 

L-- 
Pham Th1 Bich Loan 	Co Nguyen Mink Toàn 

Nguyen Thi Ha Tiên Nguyn Hüu Chién 

TFrU K HDTD 

Nguyn Ngçc Thanh 

P.CHO TICH HDTD 	CHU TICH HDTD 
PCCT.PT. -I CUC KIEM LAM PGD.SO  NN&PTNT 

-. 	•N4-'. 
CH 

KEM LAM , 
• ' 	-•- 

Duig I lnhSon 	Dng Kim CLrong 

DON VI DU'OC TRAM IMNH: VU'N QUOC GIA PHIJC BINH  

TO QLBV 
1)  Lvt1'i 

Vô Kê Phiróc 

KE TOAN 

Nguyen Van Chü 
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DU' TOAN KINH Pill PIIONG CHAY, CHU'A CHAY RU'NG 
VA TRUY QUET CHONG PHA RUNG NAM 2020 

Do'n vi: BQL VU'O'N QUOC GIA PHU'OC BINH 

(Kern theo Biên ban ihrn djnh ngày 1811212019  cia Hi dng thdrn di h) 

TT Ni dung hang miic DVT Khôi 
lu'Q'ng 

Dun giá 
(dèng) 

So 
tháng 
time 
hiên 

Thânh tin 
(dong) 

Ghi chü 

H 	trQ' tuyên truyn 
cliing 	pIiá 	rü'ng 	vã 
PCCCR 

Dim 4 800.000 Ca 
fl 

3.200.000 Chi photo tài lieu, 
trang tn hi tnr&Ig, 
nuàc uOng, thu lao 
báo cáo vién theo 
djnh mi'rc tai  Quyt 
djnh 143/QD ngày 
26/12/2017 	và 
Quyt djnh 40/QD 
ngày 09/8/2019 

2 Hob try tin cong truy 
quét chng phá rñ'ng 

Dot 69 2.800.000 Ca 
näm 

193.200.000 Thui gian truy quet 
01 dor t It nhAt là 02 
ngày 	và 01 dém. S6 
nguEii tham gia truy 
quét tr 8-10 ngtr?ñ. 
Mrc 	chi 	theo 
QD/143 

3 Ho tro' nhiên lieu truy 
(111ét CPR vã PCCCR 

Ca 
näm 

50.000.000 Chi 	theo 	KH 
PCCCR&TQCPR 
và djnh mCrc nhién 
1iu sà ding xe ô 
to, mO to theo quy 
dinh hiên hành 

4 Ho try kinh phi các 
diem true (Tnrc theo 
cap dubáo cháy rirng) 

Diem 8 2.500.000 
IdimImi'ia 

khô 

Các 
tháng 
mu' 
khO 

20.000.000 Chi 	ho' 	trcl thanh 
tOan 	tin 	nuàc 
uong, h 	trq mt 
Phan 	khóan 	cOng 
tác phi hang tháng 
theo QD/143. 

5 Ho try kinh phi true 
cho lu'c hrqng Kiêm 
lam (True theo cp du 
báo cháy thng) 

Cal c 
tháng 
mua 
khÔ 

15.000.000 Chi 	trirc 	cháy 
(thanh 	tóan 	lam 
ngOai gi& theo cap 
DBCR) 	ti 	Nghj  
djnh 	30/2017/ND- 
CP ngày 21/3/2017 

6 Mua 	sam 	cOnu 	cu S 

PCCCR 
2.000.000 Hqp dông rnua ban 

theo giá thj tnthng 

100 can drng niróc 02 lit can 10.000 1.000,000 
10câyrirraphát cay 100.000 1.000.000 

7 Du' phOng thanh tóan 
tin cho ngu'ô'i thaw 

10.000.000 Chi theo Nghj djnh 
30/20171ND-CP 
ngày2l/3/2017 
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THUKY 

gia chüa cháy ring 
8 Xãy drng phu'ong an 3.000.000 Thanh 	tóan 	tiên 

- PA cOa dan vi: PA 1 2.500.000 2.500.000 cong lam them gRi, 

- PA cp xã PB PA 1 5 00.000 500.000 ngOai 	&, 	photo, 
dong tp 

296.400.000 
Tong cong 

(Hai tram chin nntcri sáu triéu, bn tram ngàn ding) 

PHO CHU TICH HOTO 

rtt' 

Nguyen NgQc Thanh 
	

P.CHI CIJC TRIXONG PHU TRACH 
CHI CIJC KIEM LAM 

Duong Dinh Son 




