
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

BAN CHỈ HUY PCTT, TKCN VÀ PTDS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /PCTT, TKCN&PTDS 

V/v rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại, đề xuất nhu 

cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022. 

                Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2022 

          

 

 

Kính gửi:    

 

 - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 63/QGPCTT ngày 18/8/2022 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc rà soát tình hình thiệt hại, đề xuất 

nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022 (có gửi kèm theo). Để có cơ 

sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo một số nội 

dung sau: 

1. Rà soát, tổng hợp tình hình thiên tai, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên 

tai gây ra trong 8 tháng đầu năm 2022 của địa phương, đơn vị 1 (báo cáo theo 

biểu mẫu số 01/TKTH ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TTLT-

BNNPTNT-BKHĐT).  

2. Báo cáo kết quả huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai: 

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả sử dụng kinh 

phí từ ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác (nếu có) để khắc 

phục hậu quả thiên tai; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương đến 

thời điểm hiện tại. 

- Đề nghị Sở Tài chính báo cáo kết quả sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh 

và các nguồn lực hợp pháp khác (nếu có) để khắc phục hậu quả thiên tai; tình 

hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh đến thời điểm hiện tại. 

- Đối với các đơn vị khác, đề nghị báo cáo việc huy động các nguồn lực 

hợp pháp khác (nếu có) để khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: Trường hợp thiệt hại 

do thiên tai gây ra lớn, vượt quá khả năng cân đối của các địa phương, đơn vị, đề 

nghị các địa phương, đơn vị báo cáo, đề xuất nhu cầu hỗ trợ để khắc phục hậu 

quả thiên tai từ ngân sách Trung ương (chi tiết theo các phụ lục gửi kèm theo). 

4. Báo cáo của các địa phương, đơn vị đề nghị gửi về Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh 2 (bản mềm gửi vào 
                                           
1 Số liệu báo cáo tổng hợp tình hình thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra phải đảm bảo phù hợp với các báo cáo 

tổng hợp đợt thiên tai mà các địa phương, đơn vị đã báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh trong các đợt thiên tai diễn ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. 
2 Mục TD OFFICE của Ban Chỉ huy tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 



 
2 

địa chỉ email: pctt.thanhhoa@gmail.com) trước  ngày 26/8/2022 để kịp thời 

tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh. Các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo.  

Đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban (để b/c); 

- Chánh VPTT Chỉ huy PCTT tỉnh;                      
- Lưu VPTT Chỉ huy PCTT (Long).                                                                                                                                                                                                    

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pctt.thanhhoa@gmail.com


Phụ lục 1: Đề xuất nhu cầu hỗ trợ hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai 

(Kèm theo Công văn số:         /PCTT, TKCN&PTDS ngày      /8/2022 của Ban Chỉ huy PCTT,TKCN và PTDS tỉnh) 

 

TT Loại hiện vật đề  

nghị hỗ trợ 

Đơn vị Số lượng Mục đích sử dụng Ghi chú 

 Ví dụ:      

1 Hóa chất Lít 100 Xử lý môi trường, khử 

khuẩn sau thiên tai do đợt 

mưa lũ tháng …/2022 gây 

ra 

 

2 Giống cây trồng (ngô, 

lúa, lạc,…) 

Tấn 50 Khôi phục sản xuất sau 

thiên tai do đợt mưa lũ 

tháng …/2022 gây ra 

 

…      

      



Phụ lục 2: Đề xuất nhu cầu hỗ trợ thiệt hại các công trình hạ tầng do thiên tai gây ra 

(Kèm theo Công văn số:         /PCTT, TKCN&PTDS ngày   /8/2022 của Ban Chỉ huy PCTT,TKCN và PTDS tỉnh) 

 

TT Loại Công trình Địa điểm Nhiệm vụ Hiện trạng hư 

hỏng do thiên 

tai gây ra 

Sự cần thiết 

phải xử lý 

Dự kiến biện 

pháp khắc 

phục 

Ước 

tính 

kinh phí 

(tỷ đồng) 

Ghi chú 

 Ví dụ        

1 Đê điều K22+300-

K22+500 đê 

hữu sông 

Chu, xã Xuân 

Hồng, huyện 

Thọ Xuân 

Đê cấp I, 

bảo vệ số 

dân 

….người, 

diện tích 

….ha 

Kè bảo vệ đê 

đã xây dựng từ 

lâu; qua các 

đợt mưa lũ 

năm 2022 làm 

cho mái kè bị 

bong tróc, sụt 

lún…. 

Bảo vệ an 

toàn cho 

tuyến đê, tính 

mạng tài sản 

của nhân dân 

Xây dựng kè 

mới thay thế 

kè cũ 
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