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       Kính gửi:   

 - Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

Ngày 22/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 10/2021/TT-

BKHĐT về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, 

kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội (Thông tư). Thông tư c  hiệu l c thi hành 

kể t  ngày 10/02/2022 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 

06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, 

chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư phổ biến một số điểm mới nổi bật của Thông tư như sau:  

Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy 

hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia (gọi chung là Quy hoạch) và các kế 

hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (gọi chung là Kế hoạch) 

ở các cấp được quy định tại Điều 16, Luật Phòng, chống thiên tai, gồm: Quan điểm 

và nguyên tắc lồng ghép; Biện pháp phòng, chống thiên tai được sử dụng để lồng 

ghép; Th c hiện lồng ghép; Quy trình th c hiện lồng ghép và nguồn vốn th c hiện 

lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, Kế hoạch. 

Nội dung chi tiết của Thông tư n i trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn/) và của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Trị (https://dpi.quangtri.gov.vn/). 

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương được biết, tổ chức nghiên cứu và triển khai th c hiện theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:                     KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- VP Ban Chỉ huy phòng chống thiên 

  tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;        

- Ban Giám đốc Sở; 

- VP Sở (để đưa tin trên Website Sở); 

- Các phòng: TH-QH, KG-VX; Thanh tra;   
- Lưu: VT, KTN.       

                               Phạm Văn Nghiệm 
 

      

V/v phổ biến Thông tư hướng dẫn 

lồng ghép nội dung phòng, chống 

thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch 

phát triển ngành, kinh tế-xã hội. 
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