
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NHO QUAN 

 
 

Số:          /UBND-NN 
V/v báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn 

huyện năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Nho Quan, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

                Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành của huyện;  

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện; 

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Văn bản số 03/CV-QPCTT ngày 26/10/2020 của Ban quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Kế hoạch thu nộp Quỹ 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.  

Ngày 05/11/2020, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1832/UBND-NN 

về việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2020, theo đó 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nộp tiền Quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2020 về UBND huyện.  

Để có cơ sở báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn huyện năm 2020 về tỉnh theo quy định. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, các tổ chức báo cáo kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống tiên tai năm 2020 

gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) thời gian xong trước 

ngày 06/01/2021 và gửi bản mềm qua địa chỉ email: pcttnhoquan@gmail.com 

(theo biểu mẫu gửi kèm). 

Đối với khoản kinh phí được trích lại 20%, các xã, thị trấn chỉ được sử dụng 

khi đã ban hành Quy chế chi tiêu tại địa phương; sau khi xây dựng Quy chế, các xã, 

thị trấn gửi 01 bản về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, 

chỉ đạo. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; giám đốc các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, 

tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Nho Quan; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Trần Việt Hùng 

mailto:pcttnhoquan@gmail.com
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