
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai 

cho một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị 

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

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

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 về việc Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ các Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 214/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2016 về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; Quyết định số 

1461/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân 

sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 

Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 73/TTr-PCTT,TKCN&PTDS 

ngày 14/7/2021 về việc đề nghị phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, 

đơn vị để khắc phục hậu quả thiên tai, từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 

năm 2021 (kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 09/7/2021 giữa Sở Tài chính 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

và Phòng thủ dân sự tỉnh - Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, 

chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa). 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng       năm 2021 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai cho một 

số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Nguyên tắc và mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ kinh phí để khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai gây ra 

để đảm bảo khôi phục công năng sử dụng và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, 

chống thiên tai ở mức độ cao hơn; không đầu tư xây dựng mới các công trình.  

- Hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ. 

- Mức hỗ trợ bình quân đối với các công trình bị thiệt hại là 800 triệu 

đồng/01công trình; riêng đối với công trình bị thiệt hại lớn hơn, mức hỗ trợ là 

1.200 triệu đồng/01công trình. 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là: 29.600.000.000 đồng (Hai mươi chín 

tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn). 

(chi tiết Danh mục các công trình, kinh phí hỗ trợ tại Phụ lục kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí: Từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: UBND các huyện, thị xã và các đơn vị được phân bổ vốn hỗ trợ. 

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên 

tai tỉnh thực hiện các thủ tục chuyển tạm ứng và thanh toán vốn cho chủ đầu tư 

để thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của 

pháp luật. 

2. Các Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội 

dung, đối tượng; xác định quy mô, mức độ sửa chữa, khắc phục đảm bảo theo 

nguyên tắc không vượt quá số kinh phí được hỗ trợ. Trường hợp vượt quá kinh 

phí được hỗ trợ, Chủ đầu tư phải tự huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác để 

thực hiện; đồng thời, thực hiện các trình tự quản lý, thanh toán, quyết toán theo 

quy định hiện hành. 

3. Sở Tài chính; Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, 

chống thiên tai tỉnh; Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn được giao có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có 

liên quan; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý kinh phí và giải ngân của 

các chủ đầu tư, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Giám 

đốc Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh; 

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi 

Nam sông Mã, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã; 

Chi cục trưởng các Chi cục: Thủy lợi, Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC (KTH.21.33515). 
  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 
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PHỤ LỤC 

Tổng hợp công trình và kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị 

để khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2021 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Huyện/đơn vị Tên công trình đề xuất Địa điểm công trình Kinh phí hỗ trợ 

1 
Huyện Mường Lát 

- Đập, kênh mương bản Chiên Pục Thị trấn Mường Lát 800.000 

- Nâng cấp, sửa chữa đập mương Xa Lung, bản Tân Hương Xã Tam Chung 800.000 

- Nâng cấp, sửa chữa đập, kênh mươi Dưới, bản Bàn Xã Quang Chiểu 800.000 

Cộng   
 

2.400.000 

2 
Huyện Quan Hóa 

- Sửa chữa, nâng cấp công trình Trường mầm non bản Lở Xã Nam Động 800.000 

- Sửa chữa, nâng cấp công trình Trường tiểu học bản Bất Xã Nam Động 800.000 

Cộng   
 

1.600.000 

3 
Huyện Quan Sơn 

- Nâng cấp mương tưới bản Cum Xã Trung Tiến 800.000 

- Trường mầm non Sơn Thủy (Khu Mùa Xuân) Xã Sơn Thuỷ 800.000 

Cộng   
 

1.600.000 

4 
Huyện Bá Thước 

- Sửa chữa, nâng cấp mương Bai Xoong Xã Hạ Trung 800.000 

- Nạo vét, nắn dòng, kè chống sạt lở suối Nủa Xã Cổ Lũng 800.000 

Cộng   
 

1.600.000 

5 
Huyện Lang Chánh 

- Trường PTDT bán trú THCS Giao Thiện Xã Giao Thiện 800.000 

- Đập, mương Hón Lằn Xã Giao Thiện 800.000 

Cộng   
 

1.600.000 
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STT Huyện/đơn vị Tên công trình đề xuất Địa điểm công trình Kinh phí hỗ trợ 

6 
Huyện Ngọc Lặc - Tu sửa đập làng Bứa Xã Phùng Giáo 800.000 

Cộng   
 

800.000 

7 
Huyện Thường Xuân - Xử lý khẩn cấp tràn liên hợp thôn Phống Xã Bát Mọt 1.200.000 

Cộng   
 

1.200.000 

8 
Huyện Cẩm Thủy - Đập Ngọc Sơn  Thị Trấn Phong Sơn 800.000 

Cộng   
 

800.000 

9 
Huyện Thạch Thành 

- Xử lý khẩn cấp dãy nhà lớp học 3 phòng Trường tiểu học Thạch 

Cẩm 2 
Xã Thạch Cẩm 800.000 

- Xử lý khẩn cấp sự cố hư hỏng hồ Đầm Bông Xã Thạch Bình 800.000 

Cộng   
 

1.600.000 

10 
Huyện Như Xuân - Đập Huôi Pui Xã Thanh Phong 800.000 

Cộng   
 

800.000 

11 
Huyện Như Thanh - Tu sửa, khắc phục tràn liên hợp thôn Đồng Tâm Xã Thanh Kỳ 800.000 

Cộng   
 

800.000 

10 
Huyện Vĩnh Lộc - Nạo vét, mở rộng lòng kênh từ thôn Sóc Sơn ra đến sông Mã  Xã Vĩnh Hùng 800.000 

Cộng   
 

800.000 

13 
Thị xã Nghi Sơn - Khắc phục khẩn cấp cống tiêu Đồng Hồ, thôn Tào Sơn Xã Thanh Thuỷ 800.000 

Cộng   
 

800.000 

14 
Huyện Thiệu Hoá 

- Sửa chữa, khắc phục tuyến kênh tiêu liên xã Thiệu Toán – Minh 

Tâm – Thiệu Chính 

Xã Thiệu Toán – Minh 

Tâm – Thiệu Chính 
800.000 

Cộng   
 

800.000 
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STT Huyện/đơn vị Tên công trình đề xuất Địa điểm công trình Kinh phí hỗ trợ 

15 
Huyện Hà Trung - Cống Cõi  Xã Hà Hải 1.200.000 

Cộng   
 

1.200.000 

16 
Huyện Hậu Lộc 

- Sữa chữa, nâng cấp cống Cái qua đê bối và tuyến kênh tiêu từ 

cống Cái đi đồng Vực, thôn Bạch Yên Sơn 
Xã Quang Lộc 1.200.000 

Cộng   
 

1.200.000 

17 
Huyện Hoằng Hóa 

- Sửa chữa cống điều tiết nước tại K3+993 kênh Trường Phụ, thôn 

Đại Long 
Xã Hoằng Thanh 800.000 

- Sửa chữa, nâng cấp cống đồng Măng Xã Hoằng Đạt 800.000 

Cộng   
 

1.600.000 

18 
Huyện Yên Định 

- Gia cố mặt đê bối thôn Duyên Lộc Xã Định Hải 800.000 

- Tôn cao bờ, nạo vét lòng kênh tiêu nước núi Quan Yên, thôn 10 Xã Định Thành 800.000 

Cộng   
 

1.600.000 

19 

Chi cục Thủy Lợi, Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Thanh 

Hóa 

- Tu sửa hư hỏng kè Tân Bình đoạn từ K22+235 đến K22+490 đê 

tả sông Chu 

Xã Thiệu Ngọc,  

huyện Thiệu Hoá 
800.000 

- Tu sửa hư hỏng kè Chí Cẩn đoạn từ K33+555 đến K33+705 đê tả 

sông Chu 

Thị trấn Thiệu Hoá, 

huyện Thiệu Hóa 
800.000 

Cộng   
 

1.600.000 

20 

Chi cục Phát triển nông 

thôn, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Thanh Hóa 

- Sữa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương chống hạn tại thôn Tân Hùng 
Xã Thanh Tân,  

huyện Như Thanh 
800.000 

- Sữa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương chống hạn tại thôn Khe Cát 
Xã Thanh Tân,  

huyện Như Thanh 
800.000 

Cộng   
 

1.600.000 
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STT Huyện/đơn vị Tên công trình đề xuất Địa điểm công trình Kinh phí hỗ trợ 

21 

Công ty TNHH MTV 

thuỷ lợi Nam Sông Mã 
- Kênh tưới trạm bơm Định Tăng đoạn từ K0+00 đến K0+626 

Xã Định Tăng,  

huyện Yên Định 
1.200.000 

Cộng   
 

1.200.000 

22 

Công ty TNHH MTV 

thuỷ lợi Bắc Sông Mã 

- Sửa chữa cửa lấy nước ngoài sông Mã trạm bơm Hoằng Khánh 
Xã Hoằng Khánh, 

huyện Hoằng Hoá 
1.200.000 

- Sữa chữa cống Nguyễn  
Xã Xuân Lộc,  

huyện Hậu Lộc 
1.200.000 

Cộng   
 

2.400.000 

Tổng Cộng 29.600.000 
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