
 

       Kính gửi:   

     - UBND các xã, thị trấn; 

                                - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

                     - Các đơn vị trực thuộc Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện;        

                                - Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 
 
 

 

Thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014; Nghị định số 

83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy định về thành lập và quản 

lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 

20/7/2020 của UBND tỉnh Nam Định về ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định. 

Từ năm 2015 đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng 

triển khai thu nộp quỹ theo quy định; các xã, thị trấn; các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch thu; song, các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Trung ương, tỉnh và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn thực hiện 

chưa nghiêm túc. 

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai theo 

đúng quy định, đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống thiên tai; Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, các doanh nghiệp, hợp tác xã: 

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi công 

dân, mọi tổ chức hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thu, nộp 

Quỹ phòng chống thiên tai. 

2. Triển khai thu và nộp vào Kho bạc Nhà nước (bao gồm cả số tồn đọng 

của đơn vị chưa thực hiện thu nộp Quỹ từ năm 2015 đến năm 2020 theo kế 

hoạch đề ra). 

- Đơn vị nhận tiền: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trực Ninh. 

- Tài khoản: 3761.0.1040953.91049 

- Tại Kho bạc Nhà nước huyện Trực Ninh. 

3. Thời gian nộp quỹ: Đối với cá nhân nộp một lần trước ngày 30/5/2021; 

đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 

ngày 30/5/2021, số còn lại nộp trước ngày 30/10/2021. 

4. Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh phối hợp với phòng Tài chính - Kế 

hoạch hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp kê khai tổng giá trị tài sản hiện có 

của đơn vị (theo báo cáo tài chính năm) và mức phải đóng góp; thu, nộp quỹ 

phòng chống thiên tai năm 2021 theo quy định. 

     ỦY BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN TRỰC NINH 

                ––––––– 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số: 134 / UBND-TCKH 
V/v thu, nộp quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2021 

 Trực Ninh, ngày  15  tháng 3 năm 2021 



 

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

doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lưu Văn Dương 

- Sở Nông nghiệp &PTNT; 

- Cơ quan QL Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                    

- Lưu: VT.  
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