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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi phục vụ hoạt động 

của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp  

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 
 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Thông tư 85/2020/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân (HĐND) tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định mức chi phục vụ 

hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 01/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2020/TT-

BTC (có hiệu lực từ ngày 01/12/2020). Tại khoản 3, Điều 4, Thông tư số 

85/2020/TT-BTC quy định: “Trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được 

giao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ 

quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định mức 

chi cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nhưng tối đa không vượt mức chi quy 

định tại Thông tư này”. Vì vậy, để có cơ sở việc quản lý, sử dụng kinh phí phục 

vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các 

cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh cần 

ban hành quy định mức chi kinh phí hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT  

1. Mục đích 

Quy định mức chi cụ thể của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương  để áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 

85/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

-  hù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật  hòng, chống thiên 

tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

 hòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

34/2016/NĐ-C  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đảm bảo mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 

đúng quy định pháp luật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Văn bản số 3344/UBND-NL1 ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh thời gian thực hiện xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sau khi làm 

việc, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Sở 

Nông nghiệp và  hát triển nông thôn đã “dự thảo” Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, Sở 

Nông nghiệp và  hát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, 

ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã rà soát, hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến góp ý; được Sở Tư pháp thẩm định về nội dung, 

thể thức; trên cơ sở đó UBND tỉnh soát xét, hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh thông 

qua theo đúng quy trình, quy định 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục: Dự thảo nghị quyết gồm 04 điều: 

- Điều 1.  hạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

- Điều 2: Nội dung chi, mức chi 

- Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện 

- Điều 4. Điều khoản thi hành 

2. Nội dung cơ bản:  

Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

- Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy cấp nào do ngân sách 

cấp đó đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ 

quan được giao nhiệm vụ Ban chỉ huy, bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng 
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thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, bộ phận thường trực Ban Chỉ huy cấp 

xã. 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư 

số 85/2020/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

 (Có dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và các Văn 

bản góp ý của các đơn vị, địa phương liên quan gửi kèm theo) 

Trên đây là Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi 

phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các ĐB HĐND tỉnh; 

- CT, các  CT UBND tỉnh; 

- Các sở: NN&PTNT, TC, TP; 

- V . UBND tỉnh: CV , các  CV ; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu VT, NL1;  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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