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Phụ lục V 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG 

TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TẠI KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

CÁC CẤP  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số:         /2021/TT-BNNPTNT ngày     tháng 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

1. Danh mục nhiệm vụ/dự án về phòng, chống thiên tai đã thực hiện 

trong năm...(năm báo cáo) 

- Trong năm ......, trên địa bàn cấp tỉnh/huyện/xã đã triển khai cơ bản các 

nội dung tại Quyết định số  ........./QĐ-UBND ngày ......./..... /....... của UBND ....... 

kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn ...... - ...... tỉnh/huyện/xã ......... năm 

......... (năm thực hiện báo cáo) với tổng số kinh phí theo kế hoạch là ....... triệu 

đồng; kinh phí được cấp là ....... triệu đồng, chi tiết theo bảng sau (có thể lập phụ 

lục kèm theo): 

Bảng 1: Danh mục nhiệm vụ/dự án phòng, chống thiên tai  

thực hiện trong năm... 

TT 

Danh mục 

 nhiệm vụ/ 

 dự án 

Kinh phí (triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

Kết quả 

thực 

hiện  

(%) 

Theo kế 

hoạch 

Đã Được 

phân bổ 

Dự kiến 

phân bổ năm 

tiếp theo 

1       

2       

.......       

 Cộng      

2. Đánh giá kết quả thực hiện 

- Theo đánh giá sơ bộ,về tổng thể cơ bản đã hoàn thành .......% kế hoạch đề 

ra, .......% các nhiệm vụ kéo dài sang năm tiếp, do... (nêu nguyên nhân, lý do). 

- Đánh giá những thuận lợi:  

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: 

- Đề xuất kiến nghị: 

3. Dự kiến Danh mục nhiệm vụ/dự án về phòng, chống thiên tai thực 

hiện trong năm ... (năm tiếp theo)  

Trong năm ... , Ủy ban nhân dân tỉnh/huyện/xã ... dự kiến triển khai một số 

nội dung theo bảng sau:  
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 Bảng 2: Danh mục nhiệm vụ/dự án về phòng chống thiên tai  

dự kiến triển khai thực hiện trong năm... 

TT 
Danh mục  

nhiệm vụ/ dự án 

Kinh phí dự kiến 

 (triệu đồng) 
Nguồn vốn 

1    

2    

.......    

 Cộng   

Tổng số kinh phí dự kiến là ....... triệu đồng trong đó: 

- Ngân sách trung ương:..... triệu đồng; 

- Ngân sách tỉnh:...... triệu đồng; 

- Quỹ Phòng, chống thiên tai:......... triệu đồng; 

- Nguồn hợp pháp khác:.......... triệu đồng. 
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