
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
       Số:           /SNN-CCTL 
Về việc góp ý kiến cho dự thảo Quyết 

định quy định về quản lý, sử dụng và 

quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Cao Bằng 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Cao Bằng, ngày       tháng  10 năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

 - Các Sở, ngành: Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, 

Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh. 

  

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Sở Nông 

nghiệp và PTNT Cao Bằng đã dự thảo Quyết định ban hành Quy định 

quản lý, nội dung chi, mức chi và quyết toán Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh Cao Bằng, và thực hiện quy trình ban hành Văn 

bản quy phạm pháp luật: triển khai, tổng hợp tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa hoàn 

thiện dự thảo văn bản theo ý kiến tham gia góp và ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp Cao Bằng, trình UBND tỉnh xem xét ban hành tại Tờ trình số 2488/TTr-SNN 

ngày 17/12/2021.  

Căn cứ ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng tại Công văn số 

2510/VP-KT ngày 10/10/2022 đối với Dự thảo Quy định về nội dung chi, mức chi 

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện rà soát và 

điều chỉnh nội dung dự thảo so với dự thảo đã trình UBND tỉnh (Tờ trình số 

2488/TTr-SNN ngày 17/12/2021), như sau: 

1) Về bố cục, hình thức dự thảo Quyết định: Quyết định quy định nội dung 

chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng;   

2) Về nội dung:  

- Bổ sung “Điều 4. Phân bổ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh cho Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã” với nội dung “Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

phân bổ Quỹ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã” thay cho từ “giữ lại” số 

% thu thực tế tại UBND cấp huyện, cấp xã với hàm ý quy định số Quỹ phòng, 

chống thiên tai thu được trên địa bàn cấp huyện, cấp xã sẽ nộp toàn bộ vào tài 

khoản quỹ của tỉnh (để làm cơ sở phân bổ quỹ mức tối thiểu cho UBND cấp xã 

thuộc vùng III trên địa bàn tỉnh) sau đó sẽ Quyết định phân bổ quỹ cho UBND cấp 

huyện, cấp xã theo quy định.  
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- Bổ sung “Điều 6. Lập dự toán, đề xuất sử dụng Quỹ” quy định trình tự 

sử dụng quỹ: lập dự toán, đề xuất sử dụng quỹ. 

- Bỏ nội dung tại phần tổ chức thực hiện thuộc nhiệm vụ Sở Tài chính “c) 

Đề xuất bố trí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho công tác phòng, chống thiên tai khi 

nguồn Quỹ không đáp ứng”. 

Do bố cục và nội dung điều chỉnh có thay đổi, để thực hiện đúng trình tự ban 

hành văn bản QPPL theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng tổ chức lấy 

lại ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh Cao Bằng và đề nghị như sau: 

1. Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải 

dự thảo Quyết định quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai 

tỉnh Cao Bằng lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng để các tổ chức cá nhân 

được biết và tham gia ý kiến. 

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên 

quan tham gia ý kiến, góp ý cho bản dự thảo trên để cơ quan soạn thảo tổng hợp, 

tiếp thu hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành. 

Các ý kiến góp ý cho dự thảo (bằng văn bản theo hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành Ioffice 4.0) gửi Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng qua Chi cục 

Thủy lợi Cao Bằng, thời gian: chậm nhất ngày 26/10/2022, theo địa chỉ: Tổ 01, 

phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

(Có bản dự thảo Quyết định kèm theo) 

Kính đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá 

nhân quan tâm tham gia góp ý cho dự thảo để sớm hoàn thiện trình UBND tỉnh 

ban hành và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các P.Giám đốc Sở; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT, CCTL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Doanh 
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