
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh              

Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng 

chống thiên tai; ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi,               

quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 

           

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 916/SNN-TL ngày 19/6/2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai; ban hành Quy chế hoạt động, nội 

dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên 

Quang; sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

- Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); 

- Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định 

về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 83/2019/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và 

quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây viết tắt là Nghị định số 

94/2014/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung)); 

- Văn bản số 1433/UBND-NLN ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Một số văn bản pháp luật có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất 

của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự 

thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định chi tiết) 

1. Dự thảo Quyết định 

1.1. Căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung căn cứ ban hành là “Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”. 
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1.2. Điều 1, khoản 2 quy định: “2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Được sử 

dụng 20% số thu Quỹ trên địa bàn huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai ở cấp của mình; số còn lại 80% Quỹ thu được trên địa bàn 

nộp vào tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang theo quy định”. 

Điều 14 dự thảo Quy chế quy định: “1. Kinh phí đảm bảo các hoạt động 

quản lý Quỹ cấp tỉnh, cấp huyện do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân 

cấp quản lý ngân sách. 

2. Nội dung chi: Chi cho các hoạt động quản lý thu, chi Quỹ (làm thêm 

giờ, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, xăng xe, công tác phí, thông tin 

liên lạc, phổ biến tuyên truyền, hội nghị, kiểm tra công tác thu, chi Quỹ, công 

tác khắc phục thiên tai…). 

3. Hàng năm, bộ phận tham mưu cho cơ quan quản lý Quỹ và cơ quan 

được ủy quyền công tác quản lý Quỹ tại cấp huyện, xây dựng dự toán kinh phí 

hoạt động của cấp mình vào dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt”. 

Nội dung nêu trên không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật 

Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 9a Nghị định 

số 94/2014/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung), cụ thể như sau: 

- Khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 quy định: 

“1. Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân 

sách nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước”. 

- Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) quy 

định: “2. Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành 

chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 3% tổng 

số thu”. 

- Khoản 1 Điều 9a Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) 

quy định: “1. Căn cứ nội dung chi của Quỹ tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng tối đa không 

quá 20% số thu trên địa bàn cấp huyện, xã để thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai ở cấp của mình”. 

Theo các quy định nêu trên thì kinh phí bảo đảm hoạt động quản lý Quỹ ở 

cấp tỉnh, cấp huyện được lấy từ nguồn thu Quỹ phòng, chống thiên tai được để 

lại cho từng cấp, không phải do ngân sách nhà nước bảo đảm- đề nghị chỉnh sửa. 

1.3. Điều 3, quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

và thay thế Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang…”. 

- Đề nghị bổ sung tên Điều là “Điều khoản thi hành”. 

- Quy định “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký” là chưa 

phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
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pháp luật năm 2015 “1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn 

bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 10 

ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của… Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh…”, vì vậy đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp. 

- Đề nghị sửa quy định “thay thế Quyết định số 1233/QĐ-UBND” thành 

“bãi bỏ Quyết định số 1233/QĐ-UBND” để đảm bảo phù hợp với khoản 1 Điều 

12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

1.4. Địa chỉ nơi nhận, đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận các cơ quan giám 

sát, cơ quan kiểm tra, cơ quan Công báo cho phù hợp theo quy định tại khoản 1 

Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; trình bày địa chỉ nơi nhận theo thứ tự 

pháp lý. 

2. Dự thảo Quy chế 

2.1. Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh), khoản 1 quy định: 

“1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định hoạt động, nội dung chi, mức chi, công tác quản lý, 

thu nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 

(sau đây gọi tắt là Quỹ”. 

Tuy nhiên, dự thảo Quy chế còn quy định các nội dung như “đối tượng và 

mức đóng góp Quỹ; lập kế hoạch thu Quỹ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

liên quan”- đề nghị chỉnh sửa cho thống nhất. 

2.2. Điều 5 (Lập kế hoạch thu Quỹ), khoản 3 quy định: 

“3. Phạm vi lập kế hoạch thu Quỹ (kể cả các đối tượng được miễn, giảm, 

tạm hoãn đóng góp Quỹ hàng năm) được quy định như sau: 

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

các cơ quan, đơn vị Trung ương quản lý đóng trên địa bàn thành phố Tuyên 

Quang lập kế hoạch thu Quỹ và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng 

góp Quỹ hàng năm gửi về Cơ quan quản lý Quỹ trước ngày 15 tháng 01 hàng 

năm; 

b) Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố; các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên 

địa bàn lập kế hoạch thu Quỹ và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng 

góp Quỹ hàng năm gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trước ngày 15 tháng 

01 hàng năm; 

c) Các cơ quan, đơn vị Trung ương quản lý đóng trên địa bàn các huyện 

lập kế hoạch thu Quỹ và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp 

Quỹ hàng năm gửi Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 01 hàng năm; 

d) Ủy ban nhân dân xã, phường, thi trấn lập kế hoạch thu Quỹ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các đối tượng quy 

định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

trước ngày 15 tháng 01 hàng năm; 
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đ) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp Kế hoạch thu Quỹ và các 

đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ hàng năm của các trường 

hợp quy định tại Điểm b, c và d khoản 3 Điều này gửi Cơ quan quản lý Quỹ 

trước ngày 25 tháng 01 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

- Điểm b, quy định “các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa 

bàn lập kế hoạch thu Quỹ và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng 

góp Quỹ hàng năm gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố”, chưa thống nhất 

với điểm a khoản 1 Điều 6 dự thảo Quy chế quy định “a) Các tổ chức kinh tế 

trong nước và nước ngoài trên địa bàn… thực hiện nộp Quỹ vào tài khoản Quỹ 

phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang” - đề nghị chỉnh sửa. 

- Điểm d chưa phân định rõ đối tượng lập kế hoạch thu Quỹ của UBND 

cấp xã, vì vậy đề nghị chỉnh sửa như sau: “Ủy ban nhân dân xã, phường, thi 

trấn lập kế hoạch thu Quỹ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý và các đối tượng lao động khác trên địa bàn (trừ các đối tượng 

đã được lập kế hoạch thu tại điểm a, b, c Khoản này) và các đối tượng được 

miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ hàng năm gửi Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố trước ngày 15 tháng 01 hàng năm”. 

- Điểm đ: Đề nghị sửa cụm từ “tại điểm b, c và đ Khoản 3 Điều này” 

thành “tại điểm b, c, đ Khoản này”. 

2.3. Điều 8 (Mức chi Quỹ), khoản 1 quy định “1. Cứu trợ, hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Căn cứ tình 

hình thiệt hại và nguồn kinh phí được phân cấp, Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh 

phí báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét quyết định mức hỗ 

trợ, định mức chi hỗ trợ 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”. 

- Khoản 1 quy định Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn cùng cấp có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí báo cáo đề xuất với Ủy 

ban nhân dân cùng cấp xem xét quyết định mức hỗ trợ, định mức chi hỗ trợ là 

chưa phù hợp về thẩm quyền chi Quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 

94/2014/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

huyện, xã quyết định mức chi và nội dung chi cho các đối tượng theo đề nghị 

của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp”- đề 

nghị chỉnh sửa cho phù hợp. 

2.4. Điều 13 (Quy định xử phạt vi phạm về đóng góp Quỹ phòng, 

chống thiên tai) quy định: “Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm theo 

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ… và các quy 

định hiện hành”- đề nghị sửa tên điều thành “Xử lý vi phạm” và chỉnh sửa nội 

dung theo hướng quy định chung việc xử lý các hành vi vi phạm theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2.5. Điều 14 (Kinh phí hoạt động quản lý Quỹ)  
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Đề nghị xem ý kiến thẩm định tại điểm 1.2 (Phần II) Báo cáo thẩm định 

này để chỉnh sửa cho phù hợp. 

2.6. Điều 17 (Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế) quy định “Việc sửa 

đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của tỉnh và 

do Cơ quan Quản lý Quỹ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt”. 

- Đề nghị đưa quy định tại khoản 4 Điều 16 dự thảo Quy chế “4. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

phản ánh về Cơ quan Quản lý Quỹ để giải quyết kịp thời; trường hợp vượt quá 

thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định” về 

Điều này. 

- Đề nghị bổ sung quy định “c) Khi các văn bản quy định được dẫn chiếu 

để áp dụng tại Quy chế này được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế đó”, vì dự thảo Quy chế dẫn chiếu áp dụng tới nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật khác. 

4. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 

Đề nghị rà soát chỉnh sửa lỗi chính tả, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo 

văn bản theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, lưu ý toàn bộ phần căn 

cứ ban hành được trình bày theo kiểu chữ nghiêng; sử dụng từ ngữ “Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố” và “Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân 

dân cấp xã”, “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn” không thống nhất, không 

có quy định viết tắt; quy định dẫn chiếu thực hiện văn bản chưa phù hợp,… 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II Báo 

cáo thẩm định này, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành có liên 

quan để chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ 

phòng chống thiên tai; ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản 

lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  Loan.4b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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