
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                            

HUYỆN HẢI LĂNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND                Hải Lăng, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
V/v triển khai xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực  
cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã  

 
 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị. 

 
Thực hiện Công văn số 633/SNN-TL ngày 29/3/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cấp xã, UBND huyện Hải Lăng báo cáo như sau: 

1. Tình hình triển khai xây dựng, củng cố lực lượng xung kích cấp xã.  
Thực hiện Công văn số 4224/UBND-NN ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cấp xã, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
- Tiếp tục quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Chỉ thị số 

18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng, củng cố và nâng cao 
năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và các quy định của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về các chế độ chính sách cho lực 
lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. 

- Rà soát, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp 
xã đúng theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại 

Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020; đồng thời phê duyệt kế hoạch thực 
hiện các hoạt động cho lực lượng này, làm cơ sở để bố trí nguồn lực thuộc phạm vi 

của cấp xã. 
- Cân đối bố trí ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định để 

phục vụ công tác đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai và đảm 
bảo chế độ chính sách cho lượng lượng xung kích phòng chống thiên tai khi được huy 

động thực hiện nhiệm vụ. 
- Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả triển khai thực hiện. 

Kết quả đến nay trên địa bàn huyện có 16 đơn vị cấp xã với tổng số 386 người 
tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đã được kiện toàn đúng 
theo hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Trung ương về Phòng chống thiên. 
 2. Khó khăn, vướng mắc  

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các 
văn bản quy định thì UBND cấp xã phải cân đối bố trí ngân sách và các nguồn lực hợp 

pháp khác theo quy định để phục vụ công tác đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng 
phòng chống thiên tai và đảm bảo chế độ chính sách cho lượng lượng xung kích 

phòng chống thiên tai khi được huy động thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay tình 



 
 

hình phân bổ ngân sách hàng năm cho hoạt động này chưa được quy định rõ ràng, gây 
khó khăn cho huyện, xã khi đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện. 

Việc sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai trên địa 
bàn để phục vụ cho các hoạt động phòng chống thiên tai, trong đó có lực lượng xung 
kích cấp xã thì chưa được hướng dẫn cụ thể về nội dung, định mức và thẩm quyền chi, 

gây khó khăn cho địa phương. 
3. Kiến nghị đề xuất 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Kiến nghị với UBND tỉnh cần có quy định rõ hơn trong việc bố trí ngân 

sách các cấp, trong đó cần bắt buộc phải có bố trí ngân sách phục vụ cho hoạt 

động phòng chống thiên tai nhất là kinh phí để đảm bảo cho lực lượng xung kích 

cấp xã được duy trì và hoạt động đúng quy định. 

- Ban hành văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể về nội dung, định mức 

và thẩm quyền được chi từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai cũng như các thủ 

tục tài chính trong thu, chi, thanh quyết toán của Quỹ này. 

Kính báo cáo để Sở Nông nghiệp và PTNT biết, tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chi cục Thủy lợi; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng NN&PTNT; 
- CVP, CV; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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