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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 

lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UBND 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; Luật Phòng, chống 

thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 160/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai; 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP 

ngày 17/10/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 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 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh 

về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các 

cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ các Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016, số 1461/QĐ-

UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phòng, 

chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ 

Phòng, chống thiên tai tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế tổ chức và 

hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết 

định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác 

phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020-2025, tỉnh Thanh Hóa; 



2 

 

 

Căn cứ Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện Quyết 

định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 

hành động số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5101/STC-TCDN ngày 

01/10/2020 và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Công văn số 32/CTĐTH-VP ngày 

20/02/2020 về việc phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao năng 

lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 

lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, với các nội dung chủ 

yếu như sau: 

1. Dự toán kinh phí: 1.856.130.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi sáu 

triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng). 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

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

3. Đơn vị thực hiện: Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020-02/2021. 

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 kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tổ chức 

thực hiện. 

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện, sử 

dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

3. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Quỹ 

Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc liên 

quan đến ngành, đơn vị; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

của Hội Chữ thập đỏ tỉnh theo đúng quy định. 
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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 các Sở: Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống 

thiên tai tỉnh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, NN.  
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PHỤ BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG LÀM 

CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

     

Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung  
Đơn vị 

tính 

Số 

ngày 

Số 

lượng 
Định mức Thành tiền 

Ghi 

chú 

  TỔNG CỘNG           1.856.130.000    

I 

Đào tạo, tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai cho thành viên Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh, cán bộ phụ trách công tác PCTT và TKCN 

các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh (Tổng số 160 người; thời gian tập huấn 3 ngày; mời 

giảng viên Tổng cục PCTT biên soạn nội dung và trực tiếp tham gia tập 

huấn cùng với giảng viên cấp TW của Hội CTĐ tỉnh) 

               90.580.000    

1 Hỗ trợ bù tiền ăn trưa cho đại biểu Người        3         160           50.000         24.000.000    

2 Hội trường, loa đài, thuê máy chiếu Ngày/lớp        3             1      7.000.000         21.000.000    

3 Maket Cái        1             1      1.000.000           1.000.000    

4 Phô tô tài liệu Bộ        1         160           50.000           8.000.000    

5 Chi tiền thu lao giảng viên Tổng cục PCTT (1 Lãnh đạo, 1 CV) Lớp         1             1             6.600.000    

 - Lãnh đạo Tổng cục PCTT Người       3            1     1.200.000          3.600.000    

 - Cán bộ Tổng cục PCTT Người       3            1     1.000.000          3.000.000    

6 Tiền ngủ của giảng viên Tổng cục PCTT (2 người) Phòng        3             1         700.000           2.100.000    

7 Công tác phí của giảng viên Tổng cục PCTT Người        4             2         200.000           1.600.000    

8 Hỗ trợ chi phí đi lại của giảng viên Tổng cục PCTT Lượt        2             2         500.000           2.000.000    

9 Thù lao cho tập huấn viên tại tỉnh Người        3             1      1.000.000           3.000.000    

10 Công tác phí cho cán bộ làm công tác tổ chức, hậu cần Người        3             1         200.000              600.000    

11 Giải khát giữa giờ (các đại biểu và GV) Người        3         164           40.000         19.680.000    

12 Văn phòng phẩm (Giấy, bút,…) Đợt        1             1      1.000.000           1.000.000    
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II 

Tổ chức 27 khóa tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai cho 1.350 lực 

lượng làm công tác phòng, chống thiên tai của các huyện, thị xã, thành 

phố (mỗi lớp 50 học viên; thời gian 5 ngày/lớp)  
          1.745.550.000    

  Tổng cộng 1 lớp               64.650.000    

1 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho học viên Người        5           50           50.000         12.500.000    

2 Hội trường, loa đài, thuê máy chiếu Ngày/lớp        5             1      4.000.000         20.000.000    

3 Maket Cái        1             1         700.000              700.000    

4 Phô tô tài liệu Bộ        1           50           50.000           2.500.000    

5 Thù lao cho tập huấn viên Người        5             2      1.000.000         10.000.000    

6 Tiền ngủ cho tập huấn viên và cán bộ tổ chức, hậu cần (3 người) Phòng        4             2         300.000           2.400.000    

7 Công tác phí cho tập huấn viên (cả ngày đi và về) Người        5             2         200.000           2.000.000    

8 Tiền đi lại cho tập huấn viên  Người/lượt        2             2         300.000           1.200.000    

9 Công tác phí cho cán bộ làm công tác tổ chức, hậu cần Người        5             1         200.000           1.000.000    

10 Giải khát giữa giờ (đại biểu và GV) Người        5           53           40.000         10.600.000    

11 Văn phòng phẩm (Giấy, bút,...) Đợt        1             1         500.000              500.000    

12 In chứng chỉ cho học viên Lớp         1           50           25.000           1.250.000    

III Chi phí quản lý, soạn thảo tài liệu,...                20.000.000    
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