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BÁO CÁO
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở tr n địa n
tỉnh Đồng Tháp không đảm bảo các y u c u về phòng cháy, chữa cháy được
đưa v o sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực
─────

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân công của Thường trực
Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh thẩm tra thẩm
tra dự thảo Nghị quyết quy định việc
các c s tr n địa àn tỉnh Đồng
Tháp hông đảm ảo các y u c u về ph ng cháy, ch a cháy đư c đưa vào s
dụng trư c ngày u t Ph ng cháy và ch a cháy c hiệu ực thi hành (kèm theo
Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021).
1. Cơ sở pháp lý v sự c n thiết an h nh Nghị quyết
Căn cứ Điều 63a Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001
đư c s a đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Lu t s a đổi, bổ sung một số điều của
Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 22 tháng 11 năm 20131.
Hiện nay, tại nhiều địa phư ng số c s đưa vào hoạt động trư c ngày u t
Ph ng cháy và ch a cháy c hiệu ực thi hành hông đảm ảo các y u c u về
ph ng cháy và ch a cháy theo quy định; c quan chức năng ph ng cháy, ch a cháy
đã nhiều n iểm tra việc ắp đặt hệ thống áo cháy tự động, hệ thống ch a cháy
trong và ngoài công trình để đảm ảo theo quy định nhưng chưa đư c hắc phục
triệt để, c n tiềm ẩn nguy c phát sinh cháy nổ, gây thiệt hại về inh tế, tài sản và
tính mạng con người, nhiều vụ cháy đã để ại h u quả và gánh nặng cho ã hội, ảnh
hư ng đến an ninh inh tế và an sinh ã hội của địa phư ng.
Do đ , việc an hành Nghị quyết à c n thiết, đúng thẩm quyền, phù h p v i
quy định pháp u t.
2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Ban Pháp chế c ản thống nhất v i dự thảo Nghị quyết. Tuy nhi n, Ban
Pháp chế c
iến như sau:
- Ph n căn cứ của dự thảo Nghị quyết c n ổ sung: “Căn cứ Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng
6 năm 2020;”
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Điều 63a. X
các c s hông ảo đảm y u c u về ph ng cháy và ch a cháy đư c đưa vào s dụng trư c hi
u t Ph ng cháy và ch a cháy số 27/2001/QH10 c hiệu ực.
„‟Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không
bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy
số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Đối với kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy
hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn”.
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- Đối v i khoản 4, Điều 6 của dự thảo Nghị quyết, điều chỉnh ại như sau:
“4. Thời gian thực hiện:
Trường hợp không thể thực hiện theo quy định hiện hành, nhưng áp dụng
các giải pháp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo các điểm a, b, c của khoản 1, 2, 3
và khoản 4 của Điều 5 Nghị quyết này, thời hạn khắc phục đến 31/12/2023.
Trường hợp các cơ sở thực hiện không đảm bảo các điều kiện an toàn
phòng cháy chữa cháy được quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này, từ ngày
01/01/2025 cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm theo quy định.”
- Đối v i Điều 7 của dự thảo Nghị quyết, đề nghị thiết ế ại thành Điều 7
và Điều 8, như sau:
+ Điều 7 à Khoản 1 Điều 7 của dự thảo Nghị quyết.
+ Điều 8 à Khoản 2 Điều 7 của dự thảo Nghị quyết.
Tr n đây à Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh
đối v i các nội dung đư c phân công thẩm tra tại ỳ họp thứ a, Hội đồng nhân
dân Tỉnh h a X.
Kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh em ét, thảo u n./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Văn ph ng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- ưu: VT, PC(PVN).
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