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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước  

được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
____________________ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

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 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 Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

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. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định mức chi cho người không 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực 

hiện theo Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và các 

quy định hiện hành. 

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 Bắc Kạn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx


Điều 2. Mức chi trợ cấp, hỗ trợ và chi trả 

1. Trợ cấp, hỗ trợ cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

được huy động tham gia chữa cháy rừng, cụ thể: 

a) Được hưởng trợ cấp ngày công lao động bằng 0,15 lần mức lương cơ sở. 

Nếu tham gia chữa cháy rừng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm 

sau được tính gấp đôi. 

b) Khi làm nhiệm vụ 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 100.000 đồng/ngày/người. 

2. Kinh phí chi trả thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 9 năm 2021.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
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