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Số:              /UBND-NN&PTNT 
V/v tăng cường chỉ đạo việc 

hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ 
thiệt hại do mưa bão gây ra tháng 

8 năm 2022

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

Thanh Miện, ngày       tháng 9  năm 2022

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan: Nông nghiệp & PTNT, Văn 
phòng HĐND- UBND, Đài phát thanh;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các HTX Dịch vụ nông nghiệp.

Căn cứ Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ 
chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh; Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-
BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây 
ra; Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT;

Thực hiện Công văn số 308/SNN-TL ngày 10/3/2022 của Sở Nông nghiệp 
& PTNT về việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
Công văn số 1382/SNN-CNTY-TTBVTV ngày 30/8/2022 về việc khắc phục 
ảnh hưởng sau đợt mưa bão số 3;

Để giúp cho UBND các xã, thị trấn thiết lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại 
và hướng dẫn người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra làm đơn theo đúng trình 
tự, quy định của Nhà nước, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ 
quan chuyên môn liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Hướng dẫn các hộ dân làm thủ tục kê khai diện tích bị thiệt hại (Làm đơn 

theo các mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 
09/01/2017 của Chính phủ), tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ để 
khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra (Theo các mẫu 
bảng tổng hợp quy định tại Phụ lục II của Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 
09/01/2017 của Chính phủ) chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi kết thúc đợt thiên tai.

- Chủ tịch UBND xã thành lập Hội đồng kiểm tra xác định thiệt hại do 
thiên tai bao gồm: Ủy ban nhân dân xã; cán bộ chuyên môn của huyện; đại 
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diện các tổ chức xã hội; HTX Dịch vụ nông nghiệp, đại diện thôn, khu dân 
cư… lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, ước giá trị thiệt hại, 
tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất bị thiệt hại do mưa bão 
gây ra; tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN 
huyện.

- Thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã về hỗ trợ 
khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo “mục C” phần II Nội 
dung quy trình nội bộ của Phụ lục kèm theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 
24/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương. 

- Bộ hồ sơ cấp xã đề nghị hỗ trợ thiên tai bao gồm:
+ Đơn đề nghị theo mẫu 01/Phụ lục 1, Nghị định 02/2017 (Mẫu 01).
+ Bảng thống kê thiệt hại do thiên tai của cá nhân, hộ gia đình có xác nhận 

của thôn, khu dân cư (Mẫu 02).
+ Bảng tổng hợp đề xuất hỗ trợ thiệt hại của UBND xã, thị trấn (Mẫu 03).
+ Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra (phải có thành phần của cán bộ 

chuyên môn cấp huyện và thành phần Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp ở 
địa phương, đại diện các tổ chức xã hội, đại diện thôn, khu dân cư) (Mẫu 04).

+ Bản niêm yết/kết thúc niêm yết danh sách các hộ bị thiệt hại của từng 
thôn có danh sách kèm theo (Mẫu 05a, 05b).

+ Biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của 
từng hộ sản xuất có diện tích có diện tích bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 
2022. Biên bản có kèm theo danh sách (Mẫu 06).

+ Tờ trình UBND cấp xã đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa 
bàn xã (thị trấn) năm 2022 (Mẫu 07).

(Có Phụ lục mẫu 01, 02, 03, 04, 05a, 05b, 06, 07 gửi kèm theo Công văn)
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai 

gây ra theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 
23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư và thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi 
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 
ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Tham mưu thành lập đoàn thẩm định mức độ thiệt hại của từng xã và báo 
cáo lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện và UBND tỉnh, Ban 
Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh theo thẩm quyền.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và HTX Dịch vụ 
nông nghiệp hướng dẫn người nông dân bị thiệt hại do cơn bão số 2, số 3 gây ra 
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về các biện pháp chăm sóc, tỉa dặm, trồng mới, vệ sinh đồng ruộng và tiêu độc 
khử trùng, vệ sinh môi trường ao nuôi, …., đồng thời kiểm tra các tuyến kênh, 
đê bị xung yếu để phát hiện và tham mưu các biện pháp hướng dẫn xử lý kịp 
thời khi có sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa 
bàn huyện.

3. Văn phòng HĐND - UBND huyện 
 Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh 
hải Dương về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT Hải Dương.

4. Đài phát thanh huyện
Tuyên truyền sâu rộng Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Thông tư liên tịch số 
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp & PTNT, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh 
giá thiệt hại do thiên tai gây ra; Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 
của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Trên đây là một số nội dung tăng cường chỉ đạo về việc hướng dẫn thủ tục đề 
nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa bão gây ra tháng 8 năm 2022; trong quá trình tổ chức, 
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua các cơ quan 
chuyên môn liên quan của huyện) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp
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