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  Kính gửi: Bộ Công an. 
 

 

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 185/TTr-BCA-C07 ngày 12 

tháng 4 năm 2021 về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm giao một 

số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ dân phố, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chưa ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm giao một số nhiệm vụ 

phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ dân phố vào thời điểm hiện nay khi Chính phủ 

đang trong quá trình xem xét, báo cáo Quốc hội cho ý kiến, thông qua Luật lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  

2. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tiếp tục chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia 

phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 

tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố.  

3. Bộ Công an tổng kết kỹ lưỡng thực tiễn hoạt động phòng cháy, chữa cháy 

của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để phục vụ việc xây 

dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Sau khi Quốc 

hội xem xét, thông qua dự án Luật, Bộ Công an báo cáo Chính phủ về sự cần thiết 

và nội dung thực hiện thí điểm theo yêu cầu tại Nghị quyết số 99/2019/QH14 của 

Quốc hội. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- TTg, các PTTg (để báo cáo);  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban QP&AN của Quốc hội; 

- Bộ Tư pháp; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- C07 (Bộ Công an); 

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTgCP,  

  các Vụ: TH, PL;                                                 
- Lưu: VT, NC(03).s.                                                                                                   

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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