
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số          /UBND-TCKH 

V/v lập Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn huyện Mỹ Lộc năm 

2022 theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP  

ngày 01/8/2021 của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                      Mỹ Lộc, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

  Kính gửi:  

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

       - UBND các xã, thị trấn; 

        - Các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định, về việc tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định, về ciệc thành lập Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Cơ quan quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định; 

Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai của Tỉnh 

(sau đây gọi tắt là PCTT) tại văn bản số 01/QUY ngày 30/05/2022. Để có số liệu 

tổng hợp báo cáo Ban quản lý quỹ PCTT tỉnh,  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Công tác thu, nộp quỹ PCTT năm 2021 

Hoàn thành việc thu nộp quỹ PCTT năm 2021 theo kế hoạch và công nợ các 

khoản phải thu từ năm 2020 trở về trước, nộp về tài khoản của phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện (số tài khoản 3761.0.1095311.91049 tại Kho bạc nhà nước Nam 

Định) trước ngày 30/6/2022.  

2. Công tác lập kế hoạch thu quỹ PCTT năm 2022 

UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn 

căn cứ mức thu của các đối tượng; quản lý thực hiện việc rà soát các đối tượng 

đóng góp Quỹ; các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và lập kế 

hoạch thu, nộp Quỹ PCTT năm 2022 theo đúng quy định tại Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ, cụ thể: 

a) Đối tượng và mức đóng góp: 

- Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Nam Định một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo 



báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan 

Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào 

chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. 

 - Đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp cho Quỹ 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

 - Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động 

bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau: 

 + Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao 

động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, 

tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt 

động ở tỉnh, ở huyện, thành phố (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn 

vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức 

lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. 

 + Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp 

đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong 

tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều 

doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài 

nhất. 

  + Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định trên, đóng 

góp 10.000 đồng/người/năm. 

 b) Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp 

 - Đối tượng được miễn đóng góp: 

 + Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo 

quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020. 

 + Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

 + Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang 

hưởng phụ cấp sinh hoạt phí. 

 + Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. 

 + Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, 

người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện 

từ cấp huyện trở lên. 

 + Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 06 

tháng trong 01 năm trở lên. 

 + Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

 + Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên hộ 

gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu 



vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo 

các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan; thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, 

dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn. 

 + Hợp tác xã không có nguồn thu. 

 + Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định 

trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu 

sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn (0,02%) tổng giá trị tài sản của tổ 

chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 ngày liên tục trở lên có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 - Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp: Tổ chức kinh tế trong nước và 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì 

được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng 

mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm. 

 c) Thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp thực hiện theo 

Điều 14, Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ, cụ thể như 

sau : 

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định có trách nhiệm tổng hợp 

danh sách các đối tượng được quy định tại Điểm i, Điểm k Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 13 Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ. Thời gian 

tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh từ 6 tháng 01 năm. 

 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp danh sách 

các đối tượng còn lại quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP 

ngày 01/8/2021 của Chính phủ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố Nam Định miễn đóng góp. 

2. Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế cấp huyện, khu vực trên địa bàn rà 

soát, tổng hợp và hướng dẫn lập kế hoạch thu nộp Quỹ PCTT năm 2022 đối với 

các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn. 

(Có biểu mẫu gửi kèm) 

Báo cáo kế hoạch thu nộp Quỹ của UBND các xã, thị trấn , các tổ chức đơn 

vị gửi về UBND huyện Mỹ Lộc (Qua phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; địa chỉ: 

km8 thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; Email: 

phongtaichinhmyloc.kt@gmail.com trước ngày 28/6/2022 để tổng hợp, lập kế 

hoạch thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Mỹ Lộc năm 2022. 

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Nông nghiệp và 

PTNT tổng hợp tình tình thu, nộp quỹ PCTT và kế hoạch thu quỹ PCTT năm 2022 

trên địa bàn huyện, báo cáo Tỉnh (quỹ PCTT Tỉnh) đảm bảo thời gian quy định, 

xong trước ngày 30/6/2022. 



Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thực hiện 

các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên;  

- Phòng: TC-KH; NN&PTNT; 

- Cổng TT điện tử huyện; 

- Lưu:VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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