
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /HD-SNN     Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

HƯỚNG DẪN  

Quy trình kiểm tra hiện trường, thống 

 kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Nghị 

định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 

của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục 

hậu quả thiên tai; Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để 

khắc phục hậu quả thiên tai;  

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt 

động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 678/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

1294/QĐ-UBND ngày 30/07/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy trình kiểm tra 

hiện trường, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm tra hiện trường, thống kê, đánh giá 

thiệt hại do thiên tai gây ra của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các cơ 

quan đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Hướng dẫn này áp dụng đối với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan tham gia thực hiện công tác kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại 

do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

III. QUY TRÌNH KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG 

 1. Khi thiên tai xảy ra 
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 Báo cáo ngay sự kiện thiên tai lên cấp có thẩm quyền về diễn biến và 

vùng ảnh hưởng của thiên tai tại địa phương trước khi thu thập số liệu thiệt hại. 

Thu thập số liệu thiệt hại thông qua chính quyền cấp cơ sở. Lập báo cáo và đề 

xuất biện pháp khắc phục gửi lên cấp có thẩm quyền. Thành viên  Ban chỉ PCTT 

và TKCN các cấp phụ trách địa bàn quản lý, chủ động công tác chỉ đạo, chỉ huy, 

công tác kiểm tra chuẩn bị ứng phó với thiên tai tại địa bàn. Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quy trình kiểm 

tra hiện trường, đánh giá thiệt hại như sau: 

a) Đối với cấp xã 

- Trong trường hợp có thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN cấp xã chủ trì tiến hành kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện xác định 

thiệt hại và nhu cầu kinh phí, biện pháp khắc phục (bao gồm: vị trí, quy mô, đối 

tượng bị ảnh hưởng, hình ảnh…), có xác nhận của các đơn vị liên quan và chứng 

kiến của tổ chức, cá nhân địa phương bị thiệt hại, thành viên Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN cấp huyện hoặc cơ quan thường trực PCTT và TKCN cấp huyện (nếu 

có). Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thiệt hại.  

- Lập báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục kèm theo các biên bản 

(Biên bản kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại và nhu cầu kinh phí khắc 

phục) và hệ thống biểu mẫu thống kê gửi UBND cùng cấp và Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN cấp huyện. 

b) Đối với cấp huyện 

- Trong trường hợp có thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN cấp huyện chủ trì tiến hành kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trường 

xác định thiệt hại và nhu cầu kinh phí, biện pháp khắc phục (bao gồm: vị trí, quy 

mô, đối tượng bị ảnh hưởng, hình ảnh…), có xác nhận của các đơn vị liên quan và 

chứng kiến của tổ chức, cá nhân địa phương bị thiệt hại, thành viên Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh hoặc cơ quan thường trực PCTT và TKCN tỉnh (nếu có). 

Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo thiệt hại.  

- Lập báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục kèm theo các biên bản 

(Biên bản kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại và nhu cầu kinh phí khắc 

phục) và hệ thống biểu mẫu thống kê gửi UBND cùng cấp và Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN cấp tỉnh. 

c) Đối với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác  

Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác bị thiệt hại do thiên tai, báo cáo 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện trên địa bàn nơi đóng trụ sở, tiến hành lập 

biên bản kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại và nhu cầu kinh phí khắc phục có 

xác nhận của cơ quan phòng chống thiên tai tại cấp huyện, các đơn vị có liên quan để 

làm cơ sở cho việc trình đề xuất, xem xét hỗ trợ kinh phí. 

2. Sau khi thiên tai xảy ra 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thu thập 



3 

 

 
 

 

 

và hoàn thiện số liệu thiệt hại, phân tích và lập báo cáo gửi Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN cấp huyện; UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh để xem xét, thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh quyết định.   

IV. QUY TRÌNH THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI 

Hệ thống biểu mẫu bao gồm: (Báo cáo nhanh/đợt thiên tai gồm biểu 01, 

06; báo cáo định kỳ 6 tháng, năm gồm biểu mẫu 07, 08) 

+ Biểu 01/TKTH: Tổng hợp thiệt hại nhanh/đợt do thiên tai gây ra; 

+ Biểu 06/TKTH: Bảng thống kê nguyên nhân người chết và mất tích; 

+ Biểu 07/TKTH: Tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra 06 tháng đầu năm 

20…./năm 20…. 

+ Biểu 08a,b/TKTH: Tổng hợp các chỉ tiêu chính thiệt hại do thiên tai gây 

ra 6 tháng đầu năm 20…./năm 20….. 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra các 

biên bản, kết quả báo cáo, thống kê, đánh giá thiệt hại trước khi báo cáo UBND 

cùng cấp, Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh và chịu trách nhiệm đối với số 

liệu báo cáo. 

 Trên đây là hướng dẫn về quy trình kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại 

do thiên tai gây ra. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký; trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc xin gửi ý kiến về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để được xem xét điều chỉnh phù hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Các Sở: NN và PTNT, TC, LĐTB&XH; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng NN và PTNT các huyện,  

  Phòng Kinh tế TP; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT.  

 
 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                   

Nguyễn Phúc Đạt 
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