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Hà Nội, ngày        tháng  8  năm 2021 

      Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Ngày 01/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Quỹ). Theo quy định tại Khoản 

2, Điều 24 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng 

dẫn về cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán đối với Quỹ.  

Để các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính có tính khả thi cao khi ban 

hành, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh thành, phố trực 

thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế 

tại địa phương và các quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP có báo cáo, đề 

xuất cụ thể; tập trung vào các nội dung sau: 

1. Thực trạng công tác quản lý tài chính, chế độ kế toán đang áp dụng của 

Quỹ tại địa phương. 

2. Những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-

CP.  

3. Những nội dung cần đề xuất hướng dẫn cụ thể. 

Nội dung đề xuất xin gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Vụ Kế hoạch, 

Tài chính – Tổng cục Phòng, chống thiên tai) trước ngày 01/9/2021 để tổng hợp, 

gửi Bộ Tài chính. 

(Chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thu Hiền – Chuyên viên Vụ KHTC, Tổng 

cục PCTT, số điện thoại: 094 911 8008, e-mail: hiennt.bnn@gmail.com). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Vụ Tài chính – Bộ NN&PTNT; 

- Lưu: VT; PCTT (VT, ƯPKP, KHTC).    

                                               

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

Tổng cục 

PCTT 

kính trình 

 

 

 

 

 

 

 

VP Bộ 

kính tình 



2 

 

 

Soạn thảo:            Trịnh Văn Khoa 

Phòng ĐHƯP:            Nguyễn Xuân Tùng 

Cục ƯPKP:                                   Nguyễn Đức Quang 
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