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V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí
phòng, chống, khắc phục
hậu quả hạn hán, xâm nhập
mặn vụ Đông Xuân
2018 - 2019

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện nội dung Công văn số 4567/BNN-TCTL ngày 01/7/2019 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kinh phí hỗ trợ phòng, chống,
khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2018 - 2019; UBND
tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình cân đối, sử dụng nguồn lực của địa phương
năm 2019 (dự phòng ngân sách, Quỹ Dự trữ tài chính) để thực hiện các giải pháp
phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi như sau:
1. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019:
- Nguồn kinh phí bố trí dự toán năm 2019: 168.619 triệu đồng.
- Kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh đến ngày 26/7/2019 đã sử dụng:
66.621 triệu đồng;
- Bố trí 50% dự phòng ngân sách tỉnh để xử lý dự kiến hụt thu ngân sách
tỉnh năm 2019 theo quy định: 84.310 triệu đồng;
- Kinh phí còn lại chưa sử dụng: 17.688 triệu đồng.
2. Theo dự kiến, thu cân đối ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi ước đạt 92,7% dự toán Trung ương giao, ngân sách sẽ hụt thu trong năm
2019. Mặc khác, hiện nay tỉnh đang tập trung cho công tác phòng, chống, ngăn
chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi; hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị
phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu 2019 (tỉnh đã thống nhất hỗ
trợ 7,0 tỷ đồng) và dự phòng cho công tác phòng chống lụt bão năm 2019 (từ
tháng 9 đến tháng 12). Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2019, tỉnh tập trung các
nguồn lực để bù hụt thu ngân sách tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ nêu trên,
không đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán,
xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
3. Thực hiện Luật Thủy lợi và 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; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, xem xét tổng hợp, đề nghị Bộ
Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 90,0 tỷ đồng
(Chín mươi tỷ đồng) để tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành phố, Công ty TNHH Một

thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Trung tâm Nước sạch và Vệ
sinh môi trư ng nông thôn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại T
trình số 12/TTr-UBND ngày 04/3/2019 (có sao gửi kèm theo).
Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, giải
quyết./.
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