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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 156 /BC-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo
đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy
số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân công của Thường trực
HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định
việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và
chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực kèm theo Tờ trình số 111/TTr-UBND
ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh, kết quả như sau:
I. Căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết
Khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và
chữa cháy năm 2001 quy định: 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.
Căn cứ quy định nêu trên thì việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo
Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy
và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật
Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực là cần thiết và đúng thẩm
quyền.
II. Về dự thảo nghị quyết
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết quy
định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy
và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực kèm theo Tờ trình số 111/TTrUBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn
thảo cần xem xét sửa đổi, bổ sung và giải trình một số nội dung sau:
1. Tại Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Về phạm vi điều chỉnh:
Đề nghị xem xét sửa đổi phạm vi điều chỉnh thành “quy định việc xử
lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa
cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (trước ngày 04 tháng 10 năm 2001)” vì các
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 nhưng không đảm bảo khoảng cách an
toàn về phòng cháy, chữa cháy tới các công trình xung quanh theo quy định đã
được bao hàm trong cụm từ “các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy
và chữa cháy”.
b) Về đối tượng áp dụng:
Đề nghị xem xét bỏ cụm từ “trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” vì các cơ quan,
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nếu có cơ sở thuộc
phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 cũng thuộc đối tượng áp dụng của nghị
quyết và bỏ cụm từ “được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số
27/2001/QH10 có hiệu lực” vì phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 đã bao hàm
cụm từ này.
2. Tại Điều 3 quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về
Phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng
trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
a) Đề nghị cần báo cáo, giải trình căn cứ đề xuất quy định xử lý các cơ sở
không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đưa vào sử
dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
được áp dụng một số giải pháp xử lý dưới các tiêu chuẩn hiện hành.
Luật phòng cháy, chữa cháy giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh quy định
việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên
địa bàn được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số
27/2001/QH10 có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy định của
các cơ quan Trung ương cho phép các cơ sở này có thể thực hiện việc khắc phục
các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy dưới các mức tiêu chuẩn hiện hành.
b) Đề nghị xem xét sửa đổi quy định tại khoản 8 thành “Đối với các cơ sở
không có khả năng thực hiện các giải pháp khắc phục nêu trên phải thay đổi
tính chất sử dụng công trình đảm bảo quy định về phòng cháy và chữa cháy”
nhằm bắt buộc các cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục
phải thay đổi tính chất sử dụng công trình để đảm bảo về phòng cháy, chữa
cháy.
c) Về thời gian thực hiện xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu
về phòng cháy, chữa cháy khi thực hiện không đảm bảo nội dung quy định từ
ngày 01/01/2026 nêu tại khoản 10 là quá dài vì các cơ sở này đã tồn tại trong
thời gian khá dài (trên 20 năm), nguy cơ mất an toàn là rất lớn, cần rút ngắn thời
hạn xử lý để các cơ sở này khẩn trương thực hiện việc khắc phục phòng cháy,
chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, đồng thời
quy định xử lý nêu tại khoản 10 có sự trùng lặp và mâu thuẫn với quy định xử lý
vi phạm nêu tại khoản 9. Do đó, đề nghị gộp khoản 9 và khoản 10 thành khoản 9
quy định “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, các cơ sở không thực hiện đầy đủ
giải pháp khắc phục hoặc không thay đổi tính chất sử dụng để đảm bảo yêu cầu
về phòng cháy và chữa cháy thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xử
lý theo quy định của pháp luật hiện hành”.
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3. Tại Điều 4 quy định việc xử lý đối với kho chứa và công trình chế
biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư,
nơi đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa
cháy
Đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thực hiện xử lý các kho chứa và công
trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân
cư, nơi đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa
cháy chưa thực hiện việc di chuyển theo quy định nêu tại khoản 4 từ ngày 01
tháng 01 năm 2027 thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, để các cơ sở này khẩn
trương thực hiện việc di chuyển theo quy định nhằm đảm bảo an toàn tính mạng
và tài sản của Nhân dân.
4. Về kỹ thuật trình bày văn bản
Theo quy định tại khoản 4 Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định từ ngữ viết tắt chỉ được sử
dụng trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng một số từ viết tắt trong
dự thảo nghị quyết xét thấy chưa cần thiết, do đó đề nghị không thực hiện viết
tắt trong nghị quyết này.
Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Kính báo
cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- VP: C-PVP, các phòng;
- Lưu VT, CV(D, T).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Mạnh Thắng
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