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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /TB-UBND Bảo Lâm, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Triển khai thực hiện thu quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện 

Bảo Lâm năm 2021 trong năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước và 

nước ngoài trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn. 

 

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; 

 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 583/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng Giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng 

năm 2021 trong năm 2022. 

 Để đảm bảo việc thu nộp quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị các Đơn vị (Cơ quan, đơn vị, Doanh 

nghiệp, UBND các xã, thị trấn) tiến hành thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai của 

đơn vị mình quản lý như sau:  

 1. Đối tượng, danh sách, mức thu theo quy định Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP, Quyết định 583/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng. 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 

 2. Thời hạn thu nộp quỹ: chậm nhất đến ngày 20/6/2022 các đơn vị hoàn 

thành việc thu nộp Quỹ 

 3. Đơn vị nhận tiền: 

 - Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện Bảo Lâm 

 - Số tài khoản: 8301 201004306 (Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và 

TKCN) tại ngân hàng Agribank huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

 - Số điện thoại: Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và TKCN 0206 388 5191; Số điện thoại chuyên viên theo dõi: 0988 299 910; 

0362 899 120 (Đ/c Hữu). 

 Các đơn vị (Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn) sau 

khi thu nộp quỹ phòng chống thiên tai phải niêm yết danh sách tên người, số tiền 

thu nộp tại trụ sở của cơ quan, đơn vị mình và nộp 01 bản gồm biên lai nộp tiền, 

dánh sách về UBND huyện, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện Bảo Lâm để công khai việc thu nộp quỹ. 

Đối với các đơn vị, cá nhân không thu nộp đúng, đủ tiền quỹ phòng chống 

thiên tai như quy định, UBND huyện sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 

theo điều 17 Nghị định 03/2022NĐ-CP. 
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Đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Lưu: VT, VPTT BCH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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