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Căn cứ Văn bản số 3557/BKHĐT-KTNN ngày 08 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 

số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1239/VPUB-

NN&TNMT ngày 14/6/2021 (Văn phòng UBND tỉnh thông báo) về việc lấy ý kiến 

về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016. 

Căn cứ ý kiến tham gia của các Sở, địa phương: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Văn bản số 589/SNN-KHTC ngày 25/6/2021), Sở Tài chính (Văn bản số 

1196/STC-TCHCSN ngày 01/6/2021), UBND huyện Lý Nhân (Văn bản số 

687/UBND-TC ngày 22/6/2021), UBND thành phố Phủ Lý (Văn bản số 

792/UBND-TCKH ngày 28/6/2021), UBND huyện Bình Lục (Văn bản số 

577/UBND-TCKH ngày 29/6/2021), UBND huyện Kim Bảng (Văn bản số 

609/UBND-TCKH ngày 02/7/2021), UBND thị xã Duy Tiên (Văn bản số 

646/UBND-TCKH ngày 21/6/2021), UBND huyện Thanh Liêm (Văn bản số 

660/UBND-TCKH ngày 02/7/2021). 
 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư 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 và trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp các nội dung tham gia của tỉnh Hà Nam về dự thảo 

Thông tư như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Thông tư. 

Dự thảo Thông tư đã hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai 

vào quy hoạch, kế hoạch về quan điểm, định hướng và lựa chọn biện pháp phòng 

chống thiên tai để lồng ghép. 

2. Một số nội dung đề nghị tiếp tục nghiên cứu. 

- Phần căn cứ pháp lý, nghiên cứu bổ sung “Nghị định số 160/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng chống thiên tai”. 
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- Khoản 3, Điều 12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. 

+ Điểm a): nghiên cứu bổ sung nguồn vốn “quỹ phòng chống thiên tai”. 

+ Điểm b): nghiên cứu sửa thành: 

“Giao ngành Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xác định rõ quan điểm, định hướng lồng ghép nội dung phòng, chống thiên 

tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định phát triển kinh tế-xã 

hội của địa phương; gửi ngành Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp”. 

+ Nội dung về tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, đề nghị tách 

thành mục riêng và nghiên cứu sửa thành: 

“Chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện, giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy 

hoạch, kế hoạch của địa phương; định kỳ hoặc theo yêu cầu gửi báo cáo về cơ 

quan đầu mối tổng hợp”. 

- Rà soát, chỉnh sửa một số lỗi chính tả cho phù hợp. 
 

Trên đây là tổng hợp một số nội dung tham gia của tỉnh Hà Nam về dự thảo 

Thông tư 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 Hà 

Nam trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
 

- Lưu VT, KTN.  
 

 

 
 Nguyễn Văn Lượng 
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