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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy

định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng

cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (ngày 04/10/2001)

Qua xem xét Tờ trình số 3915/TTr-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về
đề nghị ban hành nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu
về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng
trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, Ban Pháp
chế báo cáo HĐND tỉnh như sau:

1. Về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định việc xử lý các
cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 là cần thiết  và đúng thẩm
quyền được quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013 và Nghị quyết số 99/2019/QH14
của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính
sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

2. Về Tờ trình và dự thảo nghị quyết 

Nội dung Tờ trình đã thể hiện đầy đủ căn cứ pháp lý, mục đích, quan điểm chỉ
đạo, quá trình xây dựng dự thảo và phương án triển khai thực hiện nghị quyết. Tuy
nhiên, UBND tỉnh chưa đánh giá về thực trạng, số lượng, địa bàn có cơ sở không
đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Do vậy, Ban đề nghị báo cáo cụ
thể hơn kết quả khảo sát, phân loại, số lượng cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về
phòng cháy, chữa cháy để tạo điều kiện thuận lợi trong thảo luận và quyết định của
đại biểu.

Ngoài ra, Ban đề nghị bổ sung nội dung quy định về phương án và thời hạn
triển khai  thực hiện nghị  quyết  (các  điểm d,  đ  Mục V Tờ trình số  3915/TTr-
UBND) vào dự thảo nghị quyết để đảm bảo tính pháp lý trong tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, Ban đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh ổn định hoạt
động sản xuất, kinh doanh.
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- Đối với các cơ sở được sử dụng vào mục đích công cộng do nhà nước đầu tư
khai thác và sử dụng, đề nghị chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án xử lý
và dự kiến nguồn kinh phí thực hiện trình cấp thẩm quyền quyết định. 

- Đối với các cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh nhưng không thực hiện đầy đủ
các giải pháp khắc phục thì cương quyết xử lý đúng quy định pháp luật và xác định
lịch trình, thời gian điều chỉnh phù hợp, đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa
cháy.

Quá trình thực hiện nghị quyết có vướng mắc, bất cập phát sinh, UBND tỉnh
kịp thời báo cáo HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh xem
xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- LĐVP;
- Lưu VT, TH (Thanh)

    TM. BAN PHÁP CHẾ
          TRƯỞNG BAN
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