
UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HQI CHU NGH1A VItT  NAM 
TINH NINH THUJILN 	 Dc 1p - Tir do - Hanh phiic 

S:3ff/QD-UBND 	 Ninh Thuán, ngàyc2() tháng 3 nám 2020 

QUYET DNH 
Ve vic phê duyt phirong an phOng cháy, chfra cháy rrng và truy quét 
chng phi rIrng näm 2020 cüa Ban quãn 1 Vu*n quóc gia Phtr&c Binh 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH NINH THU4.N 

Can cir Ludt T6 chirc chInh quyn dja phuang näm 2015; 
Can cir Ludt Lam nghip näm 2017; 
Can cü Ludt Phông cháy và chCa cháy näm 2001; 
Can cir Ludt sira Mi, b6 sung mt so^ diu cüa Ludt Phông chty vâ chQa  4 

cháy; 
Can cir Nghj djnh so 79/20141ND-CP ngày 31/7/2014 cUa ChInh phü quy \\ . 

djnh chi tiêt thi hành mOt  so diêu cüa Ludt Phông cháy và chüa cháy; Ludt sira 
dôi, bô sung mOt  so diêu cüa Ludt Phông cháy và chüa cháy; 

Can cr Nghj djnh so^ 156/20181ND-CP ngày 16/11/2018 cUa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diëu cüa Ludt Lam nghip; 

Can cir Nghj djnh s6 133/2015/ND-CP ngày 28/12/2015 cUa ChInh phü 
quy djnh vic phôi hqp cüa dan quân tr v vài các 1rc hrçng trong hot dng 
bão ve biên giài, biên, dâo, báo ve an ninh chInh trj, trt tr, an toàn xã hi a co 
sâ, báo ve và phông chông cháy rCrng; 

Can cr Nghj djnh s6 01/2019tND-CP ngày 01/01/2019 cüa ChInh phü v 
Kiêm lam và hrc luqng chuyên trách bão ve^ rrng; 

Can cu' Thông tu s6 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 cUa B 
trtrông Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn quy djnh ye phông cháy và chüa 
cháy rt'rng; 

Can cü Quy& djnh s6 199/QD-UBND ngãy 28/6/2018 cüa Uy ban nhân 
dam tinh ye vic phé duyt kêt qua quy hoch 03 1oi ±ng tinh Ninh Thu.n giai 
doan 2016-2025; 

Can cir Quyt s' 468/QD-UBND ngày 17/12/2019 cüa Üy ban nhân dan 
tinh ye vic giao dir toán chi ngân sách nhà nuOc näm 2020 cho các Sà, ban, 
ngành, co quan Dáng, doàn the, các hi d.c thu và dcm vi cap tinh; 



Xét de nghi cüa Ban quail Vun quc gia PhuOc Binh tai  Th trInh s 
03/TTr-BQLVQGPB ngày 28/02/2020; kiên cüa Si Tài chInh tai  Cong van so 
3666/STC-QLNS ngày 31/12/2019, Si Nông nghip và Phát trién nông thôn tai 
Cong van so 599ISNNPTNT-KH ngày 18/3/2020, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt phumg an phông cháy, chfta cháy rirng Va truy quét 
chông phá rCrng näm 2020 cüa Ban quán 1 Vu&n quôc gia Phuàc Binh, vài 
nhctng nOi  dung chinh nhu sau: 

1. Ten phirong an: Phucmg an phông cháy, chüa cháy rrng và truy quét 
chông phá. thng näm 2020 cüa Ban quán 1 Vtr?m quôc gia Phiràc Binh. 

2. Phm vi thiyc hin phurong an: Trén lam phn cüa Ban quãn 1' Vithn 
Quôc gia Phuâc Binh quán l. 

3. Thôi gian thrc hiii phuong an: Tir ngày 01/01/2020 dn ngày 
31/12/2020. 

4. Co quan, do-n vj to chile thyc hin phuo'ng an: Ban quãn 1 Vuôn 
Quoc gia Pluróc Birth. 

5. Myc tiêu: 

Thirc hin t& cong tác phông cháy, chüa cháy thng và truy quét chng 
phá rirng näm 2020 nhäm On djnh trt tir trong cong tác quân l, bào ve thng, 
không de xãy ra diem nóng tren dja bàn tinh; han  chê và giám 20% so vi và din 
tIch thng bj phá, bj cháy so vOi näm 2019. 

6. Ni dung th.rc hin: 

- Xác djnh vüng trçng dim v8 cháy thng, phá rung và khai thác, 4n 
chuyên, kinh doanh lam san trái pháp Iut; 

- Thirc hin cac nhim viii, giãi pháp phông cháy, chüa cháy rrng và truy 
quét chOng phá rung näm 2020 ('chi tiêt theo phwong an dinh kern). 

7. Dir toán kinh phi: 296.400.000 dng (Hal tram chin mu'cri sáu triu, 
bón tram nghIn dông). 

8. Ngun vn thirc hin: Ngân sách tinh (theo Quyt djnh sd 468/QD-
UBND ngày 1711212019  cüa Uy ban nhán dan tinh). 

Diu 2. T6 chic thirc hin: 

1. Giao Ban quân l VuOn quc gia PhuOc Binh trin khai các ni dung 
duçic phê duyt tai  Diêu 1 Quyêt djnh nay dam bào hiu qua, dung quy djnh hin 
hành. 

2. Giao SO NOng nghip và Phát trin nông thOn, SO Tài chInh, UBND 
huyn Bác Ai can cir chirc nãng, nhim vu dixc giao t chi'rc kiêm tra, don dôc, 
htrOng dan Ban quán 1' Vtr&n quOc gia PhuOc Binh thrc hin tOt ni dung trên.. 
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Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc ke tü ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám d6c các Sâ: Nông nghip 
và Phát triên nông thôn, Tài chInh, Kê hoch và Dâu tu; Giám doe Kho bac  Nhà 
nuc tinh; Giám doe Ban quàn 1 Yun quôc gia Phixâc Binh; Chi huy tru?mg 
B Chi huy Quân sir tinh; Giám doe Cong an tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan 
huyn Bác Ai; Chi cic tnrâng Chi ciic Kiêm lam và Thu tnràng các Co quan, 
don vi j  có1 liên quan chju trách nh19 im thi hành Quyet djnh nay.!. 

Nei nFln: 
- Nhu Diêu 3; 
- Thu?mg trirc: Tinh üy, HDND tinh (b/c); 
- CT, PCT. UBND tinh Trân Quôc Nam; 
- VPUB: LD, Kh6i NCTH; 
- Ltru: VT. QMT 

 

Ti fin Quôc Nam 

 

3 




