
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-TCKH 
V/v thực hiện nghĩa vụ thu, nộp 

quỹ PCTT năm 2022 và các năm trước 

Xuân Trường, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Các trường THPT, công ty, doanh nghiệp, HTX, 

Quỹ tín dụng trên địa bàn huyện. 
 

Ngày 13/6/2022, UBND huyện đã có Công văn số 310/UBND-TCKH về 

việc lập Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, một số đơn vị 

vẫn chưa thực hiện nghiêm việc nộp Quỹ PCTT theo thời gian quy định.  

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc thu, nộp Quỹ 

phòng chống thiên tai năm 2022 và các năm trước theo quy định của pháp luật (Có 

Danh sách các cơ quan, đơn vị đã nộp Quỹ PCTT năm 2022 tính đến ngày 

24/11/2022 đính kèm). 

2. Phòng TC-KH huyện phối hợp với Chi cục thuế khu vực Xuân Thủy đôn 

đốc các công ty, doanh nghiệp thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nộp Quỹ Phòng, chống thiên 

tai vào Tài khoản số 3761.0.1039259.91049 của Ban chỉ đạo thu quỹ Phòng chống 

thiên tai huyện Xuân Trường (Nội dung nộp tiền: Tên người nộp - Tên đơn vị - 

Nộp tiền quỹ phòng chống thiên tai năm…) 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 
 

 
Vũ Tuấn Dương 
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