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 Kính gửi:   

- Hội đồng nhân dân    Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa; 

- Ủy ban nhân dân    Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 522/UBND-

TH ngày 04/3/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, kỳ 

họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trong đó có ý kiến cử tri    

Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Nghiên cứu, xem xét hỗ trợ cho các hộ dân 
bị ảnh hưởng do thiên tai có tài sản bị thiệt hại dưới 50% từ nguồn Quỹ Phòng, 
chống thiên tai (hiện nay chi hỗ trợ cho các hộ có tài sản thiệt hại từ 50% trở lên) 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, sau khi nghiên cứu,  em  ét Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:  

1. Quy định về đánh giá thiệt hại và công tác hỗ trợ. 

- Căn cứ  quy định tại Điều 3, Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-NPTNT-

BKHĐT ngày 23/11/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, trong 

đó quy định các mức độ đánh giá thiệt hại như sau: 

+ Thiệt hại trên 70% là thiệt hại hoàn toàn;  

+ Thiệt hại từ 50-70 % là thiệt hại rất nặng;  

+ Thiệt hại từ 30-50% là thiệt hại nặng; 

+ Thiệt hại dưới 30% là thiệt hại một phần; 

Ngay sau khi  ảy ra thiên tai trên địa bàn, Ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp    có 

trách nhiệm thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

bị thiệt hại do thiên tai, báo cáo UBND cấp   , huyện. Căn cứ vào mức độ thiệt hại, 

khả năng tự khắc phục của các cá nhân, hộ gia đình và nguồn kinh phí được phân 

cấp, Chủ tịch UBND cấp    quyết định mức hỗ trợ, định mức chi hỗ trợ nhưng không 

vượt quá các quy định hiện hành của nhà nước, trường hợp vượt quá khả năng kinh 

phí của địa phương, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đ   ảy ra rất nhiều đợt thiên tai 

gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của nhân dân và công trình hạ tầng của nhà nước. 

Các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị,    hội trên địa bàn tỉnh đ  huy động 

các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ các thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó hỗ trợ 

đối với các hộ gia đình bị thiệt hại rất nặng trở lên (thiệt hại > 50%), còn các thiệt 

hại vừa và nhỏ (thiệt hại < 50%) vận động, tuyên truyền các hộ gia đình chủ động tự 

khắc phục. Trường hợp đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại 

do thiên tai < 50%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp    quyết định chi hỗ trợ nhưng 

không vượt quá các quy định hiện hành của nhà nước. 
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 - Đối với Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang: Hiện nay đ  được 

phân cấp nguồn kinh phí để lại tại cấp   , huyện là 20% tổng số thu Quỹ PCTT thực 

tế tại địa phương, do đó khi có thiên tai  ảy ra, chủ tịch UBND cấp   , huyện chủ 

động sử dụng nguồn kinh phí được phân cấp để thực hiện hỗ trợ tới các cá nhân, hộ 

gia đình bị thiệt hại, trường hợp vượt quá nguồn kinh phí báo cáo, đề  uất Ủy ban 

nhân dân, Ban chỉ huy PCTT-TKCN, Cơ quan Quản lý Quỹ PCTT cấp trên để  em 

 ét hỗ trợ.   

2. Để thực hiện tốt hỗ trợ khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra đảm 

bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị: 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn tới người dân các quy định về Quỹ Phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn (Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014;  số 83/2019/NĐ-CP 
ngày 12/11/2019 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 

27/8/2020 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 1305/SNN-TL ngày 04/9/2020  của Sở 
Nông nghiệp và PTNT; Hướng dẫn số 17/HD-LN ngày 03/11/2020 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT - Sở Tài chính) và chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai (Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ 
trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về Quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội) để người dân biết và 
thực hiện; khi có thiệt hại do thiên tai gây ra, thực hiện đúng các quy định về báo 

cáo, thống kê và đề  uất hỗ trợ để được kịp thời giải quyết. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị cử tri    Trung Hòa, huyện Chiêm 

Hóa của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

   Trung Hòa thực hiện tốt các nội dung nêu trên, đồng thời thông báo để cử tri 

được biết./.                                                                                                                                                    

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (Thực hiện) 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Phòng KH-TC Sở;  

- Thanh tra Sở; 

- Lưu VT,TL.Đạt  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  

 

  

 

Nguyễn Công Hàm 
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