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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo  Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh           
quy định về phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng từ nguồn thu  

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (lần 2) 1 
 

Sở Tư pháp nhận được Tờ trình số 161/TTr-SNN ngày 06/8/2022 của Sở 

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

định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh (dự thảo Quyết định quy 

định về phân bổ kinh phí và nội dung, mức chi từ nguồn thu Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Tuyên Quang). 

Căn cứ Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết 

định số 133/QĐ-STP ngày 05/8/2022 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự 

thảo Quyết định quy định về phân bổ kinh phí và nội dung, mức chi từ nguồn 

thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Hội đồng 

tư vấn thẩm định), do Giám đốc Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; các thành 

viên Hội đồng gồm đại diện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch 

và Đầu tư, Hội Luật gia tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, UBND thành phố 

Tuyên Quang, UBND phường Phan Thiết và chuyên viên Sở Tư pháp. Ngày 

09/8/2022, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp và cho ý kiến thẩm định dự thảo 

Quyết định. 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật 

Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 (gọi chung là Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật) . 

                                                 
1 Sở Tư pháp thẩm định lần 1 tại Báo cáo số 96/BC-STP ngày 29/4/2022 
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- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 

6 năm 2020 (sau đây gọi chung là Luật Phòng, chống thiên tai)). 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 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 gọi chung là Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ); 

- Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây viết tắt là Nghị định 

số 78/2021/NĐ-CP). 

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh năm 2022. 

- Một số văn bản, tài liệu 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. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản 

lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ 

pháp lý chính ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND là 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 (viết tắt là Nghị định số 94/2014/NĐ-CP) và Nghị 

định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 94/2014/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 83/2019/NĐ-CP). Tuy nhiên, 

ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập 

và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thay thế Nghị định số 94/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 83/2019/NĐ-CP, vì vậy một số nội dung tại Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND không còn phù hợp.  

Tại Khoản 2, khoản 3 Điều 16, khoản 1 Điều 17 Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP, quy định: 
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“Điều 16. Nội dung chi 

2. Căn cứ nội dung chi của Quỹ cấp tỉnh tại khoản 1 Điều này và số thu 

thực tế trên địa bàn mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân 

bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã giữ lại tối đa không quá 28% số thu trên địa 

bàn để hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu (không quá 5%); chi phí 

hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%) và chi thực 

hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã (không quá 20%). Số tiền 

thu quỹ còn lại (tối thiểu 72% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản quỹ ở cấp 

huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Đối với các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các xã khu vực III, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định phân bổ tối thiểu cho Ủy ban nhân dân cấp xã phải bằng số tiền 

của cấp xã (trừ các xã nêu trên) được phân bổ thấp nhất. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ lại tối đa không quá 23% số thu trên 

địa bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai tại cấp huyện (không quá 20%) và chi phí hành chính phát sinh 

liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%). Số tiền còn lại (tối thiểu 77% 

số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh. 

c) Sau khi các cấp có báo cáo quyết toán kinh phí, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện thu hồi khoản phân bổ nếu còn dư hoặc quyết định phân bổ khi 

nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện, 

xã đã sử dụng hết. 

3. Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cấp tỉnh nhưng không 

vượt quá 3% tổng số thu của Quỹ cấp tỉnh. 

Điều 17. Thẩm quyền chi 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung chi và mức chi  

của Quỹ cấp tỉnh tại Điều 16 Nghị định này theo đề nghị của cơ quan quản lý 

Quỹ cấp tỉnh…”. 

Từ các vấn đề nêu trên, việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định quy định về phân bổ kinh phí và nội dung, mức chi từ nguồn thu Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang để thay thế Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 là cần thiết và có cơ sở. 

2. Dự thảo Quyết định 

2.1. Căn cứ ban hành 

Tại căn cứ ban hành thứ nhất, đề nghị bổ sung “Khoản 2 Điều 57 Luật 

Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017”, vì đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số nội dung của của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.  

2.2. Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng) 
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Điểm b khoản 2 quy định đối tượng áp dụng: “Cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và cá nhân có liên quan đến Quỹ cấp tỉnh” còn chung chung, đề nghị sửa 

thành: “Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc phân bổ 

kinh phí, thực hiện các nội dung chi từ nguồn thu Quỹ cấp tỉnh” đảm bảo quy 

định cụ thể, diễn đạt rõ ràng.  

2.3. Điều 2 (Quy định phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng nguồn 

thu từ Quỹ cấp tỉnh) 

a) Khoản 1, khoản 2 quy định:  

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã được quản lý và sử dụng 28% số thu trên địa 

bàn để thực hiện các nội dung chi bao gồm : Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng 

trực tiếp thu 5%; chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ 

3% và chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 20%. Số tiền 

thu Quỹ còn lại 72% số thu trên địa bàn nộp vào tài khoản Quỹ ở cấp huyện do 

Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.  

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện được quản lý và sử dụng 23% số thu trên 

địa bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi các nhiệm vụ phòng, chống thiên 

tai tại cấp huyện 20% và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác 

thu Quỹ 3%. Số tiền thu Quỹ còn lại 77% nộp về tài khoản  của Quỹ Phòng, 

chống thiên tai cấp tỉnh”. 

Tên Điều 2 đang quy định về phân bổ kinh phí được quản lý, sử dụng từ 

nguồn thu Quỹ cấp tỉnh, tuy nhiên nội dung Điều quy định cả nội dung và mức 

chi cụ thể, đề nghị nghiên cứu chuyển quy định nội dung chi và mức chi xuống 

Điều 3. 

b) Khoản 3 quy định: “Quỹ cấp tỉnh được quản lý và sử dụng 3% tổng số 

thu của Quỹ cấp tỉnh để thực hiện chi công tác quản lý, điều hành hoạt động của 

bộ máy quản lý Quỹ cấp tỉnh. Số tiền thu Quỹ cấp tỉnh còn lại 97% thực hiện chi 

hỗ trợ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này”.   

Tuy nhiên khoản 2 Điều 16 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 

của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định: 

“2. Căn cứ nội dung chi của Quỹ cấp tỉnh tại khoản 1 Điều này và số thu 
thực tế trên địa bàn mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân 

bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã giữ lại tối đa không quá 28% số thu trên địa 
bàn để hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu (không quá 5%); chi phí 

hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%) và chi thực 
hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã (không quá 20%). Số tiền 

thu quỹ còn lại (tối thiểu 72% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản quỹ ở cấp 
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huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Đối với các xã đặc biệt khó khăn 
vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các xã khu vực III,  Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định phân bổ tối thiểu cho Ủy ban nhân dân cấp xã phải bằng số  tiền 
của cấp xã (trừ các xã nêu trên) được phân bổ thấp nhất. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ lại tối đa không quá 23% số  thu trên 
địa bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai tại cấp huyện (không quá 20%) và chi phí hành chính phát sinh 
liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%). Số tiền còn lại (tối thiểu 77% 

số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh…”. 

Như vậy, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định phân bổ kinh phí cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã, đồng thời nội 

dung chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cấp tỉnh đã được quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 3 dự thảo Quyết định (quy định cụ thể tại mục II biểu ban 

hành kèm theo dự thảo Quyết định), vì vậy đề nghị bỏ khoản 3 để tránh quy định 

trùng lặp cũng như đảm bảo đúng theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP. 

2.4. Điều 4 (Nguyên tắc hỗ trợ) 

Đề nghị xem xét đưa nội dung quy định tại Điều 4 (Nguyên tắc hỗ trợ) lên 

trước Điều 3 (Nội dung, mức chi) đảm bảo nguyên tắc trình bày bố cục văn bản 

“Quy định chung được trình bày trước quy định cụ thể”  đúng theo điểm a khoản 

1 Điều 68 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

3. Về biểu quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn thu Quỹ cấp tỉnh 

3.1. Mục I 

a) Tên mục I quy định “Các nội dung chi hỗ trợ theo quy định tại Khoản 

1, Điều 16, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP” đề nghị chỉnh sửa thành “Chi hỗ trợ 

các hoạt động phòng, chống thiên tai” đảm bảo đầy đủ, cụ thể. 

b) Tiết 1.2 tiểu mục 1 quy định mức chi là “60.000 đồng/người/ngày” 

không khớp với tổng các thành phần chi là “80.000 đồng/người/ngày” bao gồm 

“Thuốc y tế 10.000 - 20.000 đ/người/ngày; nước uống 10.000 đ/người/ngày; 

thực phẩm 40.000 - 50.000 đ/người/ngày”, đề nghị chỉnh sửa. 

c) Tiết 1.3 tiểu mục 1 quy định nội dung chi “Tuần tra, kiểm tra phát hiện 

khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên 

tai”, đề nghị quy định cụ thể đối tượng được hưởng là người không hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước vì theo khoản 2 Điều 33 Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định “Người được hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động, tập huấn, huấn 

luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quyết định của cấp 
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có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương, 

các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe”.  

d) Gạch đầu dòng thứ 2 tiết 2.3 tiểu mục 2, đề nghị bổ sung từ “trên” và 

sửa thành “Hỗ trợ tu sửa nhà bị hư hỏng thiệt hại rất nặng (bị hư hỏng từ trên 

50% - 70%)” có mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/nhà/hộ để phân biệt với trường 

hợp quy định tại gạch đầu dòng thứ 3 “Hỗ trợ tu sửa nhà bị hư hỏng thiệt hại 

nặng (bị phá hủy, hư hỏng từ 30% -50% )” có mức hỗ trợ 5.000.000 

đồng/nhà/hộ. 

3.2. Mục II 

Đề nghị quy định cụ thể mức chi của các nội dung chi: (1) Hỗ trợ thù lao 

cho đối tượng trực tiếp thu, (2) chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công 

tác thu quỹ, quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ, (3) chi thực hiện các nhiệm 

vụ phòng, chống thiên tai đảm bảo đầy đủ, theo đúng quy định của khoản 1 Điều 

17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP. 

4. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

- Dự thảo Quyết định sử dụng không thống nhất cụm từ “Quỹ cấp tỉnh”, 

“Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh”, đề nghị chỉnh sửa thống nhất. 

- Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận: “Chính phủ". 

- Đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo 
văn bản cho phù hợp với quy định tại của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020). 

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; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh 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 dự thảo Quyết định của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về phân bổ kinh phí và nội dung, mức chi từ 

nguồn thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở NNPTNT; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  

   N.H.Hương.06b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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