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 Kính gửi:  

- Các cơ quan, tổ chức trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang cấp tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Các ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại. 

 

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy 

định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai; ngày 31/01/2018, UBND 

tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. 

Quỹ đã thu được 3.745.269.332 đồng; sau khi chi cho công tác phòng chống thiên 

tai trên địa bàn tỉnh theo quy định, Quỹ còn tồn 2.194.850.294 đồng. Đối với công 

tác thu, nộp Quỹ năm 2021, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 

1431/UBND-KT ngày 10/6/2021 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch thu 

Quỹ. Tuy nhiên, ngày 01/8/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-

CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai, trong đó yêu cầu Quỹ 

phòng, chống thiên tai các tỉnh đã được thành lập và hoạt động theo Nghị định 

số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ phải hoàn thiện tổ chức và 

hoạt động của quỹ theo quy định; đến nay, tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh Cao Bằng đã được hoàn thiện. 

Căn cứ khoản 7, Điều 15, 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, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu 

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh như sau: 

I. Quy định đối tượng và mức đóng góp (Điều 12 Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ), như sau: 

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

trên địa bàn 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. 

2. 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: 

a) 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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quan-ly-quy-phong-chong-thien-tai-254532.aspx
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chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở 

tỉnh, ở huyện, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang 

đóng một phần hai (1/2) của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. 

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

đóng một phần hai (1/2) 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. 

c) Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b 

khoản này, đóng góp 10.000 đồng/người/năm. 

II. Quy định đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp (Điều 13 

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ), như sau: 

1. Đối tượng được miễn đóng góp: 

a) 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 09/12/2020. 

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

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

hưởng phụ cấp sinh hoạt phí. 

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

học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. 

đ) 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. 

e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 

tháng trong 1 năm trở lên. 

g) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

h) 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. 

i) Hợp tác xã không có nguồn thu. 

k) Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn 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. 
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2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp 

Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh. Mức 

giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan 

Thuế công bố hàng năm. 

III. Quy định thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời gian 

được miễn, giảm, tạm hoãn (Điều 14 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 

01/8/2021 của Chính phủ), như sau: 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện 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 này 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng 

góp Quỹ. Thời gian tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh từ 06 tháng đến 01 năm. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp danh sách các đối tượng 

còn lại quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định miễn đóng góp. 

3. Việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh của địa phương 

được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ cấp 

tỉnh. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai, dịch bệnh; tổ chức, cá 

nhân phải báo cáo thiệt hại và đề xuất chính quyền địa phương để tổng hợp gửi cơ 

quan có thẩm quyền xem xét miễn, giảm, tạm hoãn. Trường hợp đối tượng đã đóng 

góp tiền nộp vào Quỹ cấp tỉnh, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã 

nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau. 

IV. Một số lưu ý trong quá trình lập Kế hoạch thu Quỹ 

1. Chủ thể lập Kế hoạch thu Quỹ 

- Cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh phụ thuộc tài chính của đơn vị 

cấp trên có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh, thì cơ quan cấp trên là chủ thể lập kế 

hoạch cho cả đơn vị cấp dưới (Cơ quan cấp tỉnh là chủ thể lập Kế hoạch thu Quỹ 

theo ngành dọc của mình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã). Trường hợp cơ quan cấp 

trên có trụ sở ngoài tỉnh Cao Bằng thì đơn vị cấp dưới hoạt động trên địa bàn tỉnh 

là chủ thể lập kế hoạch. 

- Cơ quan, đơn vị lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ chi tiết và lưu tại cơ quan, đơn 

vị để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát sau này. Chỉ gửi phần tổng số đề 

nghị phê duyệt kế hoạch thu, nộp và miễn đóng góp về Cơ quan Quản lý Quỹ 

Phòng, chống thiên tai tỉnh. 

2. Xác định đối tượng thu và cách tính mức thu Quỹ 

a) Xác định tuổi của người có nghĩa vụ nộp Quỹ: Từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi 

lao động theo quy định. 

b) Cách tính số tiền nộp Quỹ đối với 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 
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nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và lực lượng vũ 

trang, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhà nước đóng một phần hai của mức 

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

Mức lương cơ sở thực hiện theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 

09/5/2019 của Chính phủ. Như vậy, một phần hai của 1.490.000 đồng chia cho số 

ngày làm việc trong tháng (trung bình 22 ngày) bằng 33.864 đồng/người/năm. 

c) Cách tính số tiền nộp Quỹ đối với người lao động trong các doanh nghiệp, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (trừ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp Nhà 

nước, đã đóng theo quy định tại điểm b nêu trên) đóng một phần hai của mức 

lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động  

Mức lương tối thiểu vùng thực hiện theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019 của Chính phủ. Cụ thể phải nộp Quỹ Phòng chống thiên tai/năm, như sau: 

Địa phương Vùng 
Lương tối thiểu 

đồng/tháng 

Số tiền phải nộp Quỹ 

PCTT/năm 

Thành phố Cao Bằng III 3.430.000 65.962 đồng 

Các huyện còn lại IV 3.070.000 59.038 đồng 

d) Người lao động có hợp đồng làm việc thời vụ trong các cơ quan hành 

chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tính mức đóng Quỹ bằng người lao động tự do, 

không hưởng lương thuộc các xã, phường, thị trấn là 10.000 đồng/người/năm. 

đ) Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã lập kế 

hoạch thu, nộp Quỹ cho 02 khoản thu. Gồm đóng góp mức 0,02% của tổng giá trị 

tài sản hiện có theo báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp, hợp tác xã và 

đóng góp của người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã (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). 

e) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp từ thiện, tự nguyện cho Quỹ: 

Trong các biểu kê khai, dành một cột cho tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện cho 

Quỹ để phục vụ theo dõi và đề xuất khen thưởng. 

3. Kê khai và xác nhận đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ 

a) Đối tượng là hợp tác xã, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài (quy 

định tại điểm i, điểm k khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP 

ngày 01/8/2021 của Chính phủ) nộp bảng kê khai kế hoạch thu Quỹ đã tính toán số 

tiền được miễn, giảm kèm theo hồ sơ đề nghị miễn, giảm, tạm hoãn gửi UBND cấp 

huyện để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt. Hồ sơ đề nghị miễn, 

giảm như sau: 

- Hồ sơ đề nghị miễn thu Quỹ do bị thiệt hại thiên tai gây ra về tài sản, nhà 

xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn 0,02% tổng giá trị tài 

sản trước khi bị thiên tai; hoặc phải ngừng sản xuất 05 ngày trở lên; hoặc hợp tác 

xã kinh doanh không có nguồn thu. Hồ sơ gồm, Đơn đề nghị theo mẫu 05 kèm 

theo các giấy tờ liên quan như hợp đồng sửa chữa khắc phục, hợp đồng kinh tế 

chứng minh số tiền phải sửa chữa lớn hơn 0,02% tổng giá trị tài sản của tổ chức 
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trước khi thiên tai xảy ra, gửi UBND cấp huyện nơi có tài sản bị thiệt hại để xác 

nhận; UBND cấp huyện tổ chức đánh giá thực tế và xác nhận số tiền được miễn 

trực tiếp vào đơn. 

- Hồ sơ đề nghị miễn, giảm đóng góp Quỹ do được miễn, giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp. Gồm Đơn đề nghị theo mẫu 06 và các giấy tờ chứng minh 

đơn vị được hưởng chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của cấp 

thẩm quyền; Bảng kế hoạch thu, nộp Quỹ đã tính toán số tiền đề nghị miễn, giảm 

đóng góp Quỹ của tổ chức kinh tế và kèm theo báo cáo tài chính năm 2020. 

b) Đối tượng 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, hội và lực lượng vũ trang được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ kinh phí hoạt động được hưởng chính sách miễn thu Quỹ tại khoản 1, 

Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ (trừ điểm h, 

i và k) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị lập kế hoạch ký xác nhận trực tiếp vào Bảng 

Kế hoạch thu, nộp Quỹ (lưu tại cơ quan, đơn vị). 

c) Đối tượng lao động không hưởng lương thuộc diện nghèo, cận nghèo; 

sinh sống ở địa bàn các xã khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ), các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc) được miễn đóng góp quỹ nhưng UBND 

cấp xã vẫn phải thực hiện lập kế hoạch kê khai xác định số người được miễn trên 

tổng số lao động để tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định miễn 

đóng góp. 

V. Thông báo thu Quỹ và thực hiện nộp Quỹ và trích tỷ lệ giữ lại cho 

cấp huyện, cấp xã 

1. Thông báo thu Quỹ là Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu, miễn, giảm, 

tạm hoãn đóng góp Quỹ của Chủ tịch UBND tỉnh gửi đến các cơ quan, đơn vị có 

tên trong danh sách kèm theo Quyết định. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện thu Quỹ theo như danh sách tổng hợp trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ của cơ quan, đơn vị (bản kế 

hoạch thu Quỹ lưu tại cơ quan, đơn vị). 

2. Thực hiện thu, nộp Quỹ tỉnh và trích tỷ lệ giữ lại cho cấp huyện, cấp xã 

- Thực hiện thu, nộp Quỹ tỉnh: Các cơ quan, đơn vị nộp 100% số thu được 

vào tài khoản Quỹ tỉnh. 

- Trích tỷ lệ giữ lại cho cấp huyện, cấp xã (theo quy định tại điểm a, điểm b, 

khoản 2 Điều 16 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ) 

được Cơ quan Quản lý Quỹ tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân bổ sau 

khi đã hoàn thành công tác thu Quỹ của từng năm. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang; các cơ quan trung 

ương, ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh lập kế 
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hoạch thu của cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người 

lao động thuộc phạm vi quản lý theo ngành dọc từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã theo 

mẫu 01, gửi Cơ quan Quản lý Quỹ tỉnh trước ngày 08/4/2022. 

2. UBND cấp huyện 

- Tổ chức lập kế hoạch thu Quỹ của các đối tượng làm việc tại các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở cấp huyện, cấp xã; các tổ chức 

kinh tế trong nước và nước ngoài, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn cấp huyện 

(bao gồm cả doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Cao 

Bằng; doanh nghiệp nhà nước) theo mẫu 04, gửi Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, 

chống thiên tai tỉnh trước ngày 08/4/2022. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã lập kế hoạch thu của cán bộ, công chức, người 

hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước làm việc tại xã (không kê khai các 

đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế đã thực hiện nộp Quỹ tại đơn vị công tác 

để tránh việc thu trùng lặp) và người lao động khác theo mẫu 03 gửi Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện/Phòng Kinh tế thành phố tổng hợp. 

- Giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện/Phòng Kinh tế 

thành phố: 

+ Đôn đốc các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, UBND cấp xã nộp 

Bảng Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định. 

+ Chủ trì thẩm định và tổng hợp danh sách các đối tượng được miễn đóng góp 

Quỹ quy định tại khoản 1, Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 

của Chính phủ (trừ điểm i, điểm k) trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. 

+ Chủ trì thẩm định và tổng hợp danh sách các đối tượng được miễn, giảm, 

tạm hoãn đóng góp Quỹ quy định tại điểm i, điểm k khoản 1 và khoản 2, Điều 13 

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ, kèm hồ sơ đề nghị 

miễn, giảm theo quy định trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký văn bản trình Chủ 

tịch UBND tỉnh (thông qua Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để 

tổng hợp) phê duyệt. 

+ Tổng hợp, thẩm định kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn huyện, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký văn bản trình Chủ tịch UBND 

tỉnh (thông qua Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh) phê duyệt Kế 

hoạch thu, nộp Quỹ tỉnh.  

+ Mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước cấp huyện hoặc ngân hàng để nhận 

tiền nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, 

sau đó tổng hợp số Quỹ thu được trên địa bàn cấp huyện và nộp vào tài khoản Quỹ 

Phòng, chống thiên tai tỉnh. 

3. Cục Thuế tỉnh Cao Bằng  

Có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản hiện có 

theo báo cáo tài chính năm 2020, hợp tác xã không có nguồn thu, tổ chức kinh tế 
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trong nước và nước ngoài được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy 

định tại điểm i, điểm k khoản 1 và khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 78//2021/NĐ-

CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ) theo mẫu 07 để gửi cho Cơ quan quản lý Quỹ 

cấp tỉnh, UBND cấp huyện trước ngày 29/3/2022 để làm cơ sở cho việc xây dựng 

kế hoạch thu quỹ. 

4. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng 

Có trách nhiệm cung cấp thông tin về số lượng công chức, viên chức, người 

hưởng lương, phụ cấp, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức và 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của các tổ chức kinh tế trong 

nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh, UBND 

cấp huyện, xã để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thu tại các cấp, khi được 

yêu cầu. 

5. Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị nộp Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh năm 2021 đúng quy định. Trên cơ sở Tờ trình đề nghị giao kế hoạch 

thu, nộp Quỹ của các cơ quan cấp tỉnh; UBND cấp huyện; số liệu về lao động do 

cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp; số liệu về tài sản hiện có của các tổ chức 

kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh do Cục Thuế tỉnh Cao Bằng 

cung cấp tiến hành thẩm định, tổng hợp Kế hoạch thu, nộp quỹ toàn tỉnh và trình 

Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2022 để phê duyệt. 

- Trường hợp các cơ quan, đơn vị không gửi Kế hoạch theo đúng quy định 

thì Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh thu thập số liệu từ các cơ quan 

quản lý chuyên ngành, tính toán số phải thu, nộp để làm cơ sở trình UBND tỉnh 

giao kế hoạch và các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thu, nộp quỹ theo kế hoạch 

được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời không xem xét giải quyết chính sách miễn, 

giảm (nếu có). 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 

liên hệ Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để được giải đáp (địa chỉ: 

Chi cục Thủy lợi Cao Bằng, tổ 01, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; điện 

thoại: 02063 853 618; Email: quypcttcaobang2019@gmail.com)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Cơ quan Quản lý Quỹ (Chi cục Thuỷ lợi); 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; Phòng QT-TV; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (Kh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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