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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
                        

Can Lộc, ngày 22 tháng 3  năm 2021 

Kính gửi:   

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                   - Các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể, các sự nghiệp thuộc  

                     Ủy ban nhân dân huyện; 

                   - Các đơn vị, tổ chức và trường học đóng trên địa bàn huyện. 
 
 

Thực hiện Văn bản số 1597/UBND-NL1 ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh “Về việc triển khai xây dựng kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai 

năm 2021”; 

Để có số liệu sát đúng làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 

2021. Trên cơ sở quy định tại Khoản 2 và 3 - Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP 

ngày 17/10/2014 của Chính phủ về đóng nộp quỹ phòng chống thiên tai, Nghị định 

số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học đóng trên địa bàn và các xã, thị trấn triển khai 

xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021. 

Nhằm giúp đơn vị thuận tiện trong việc xây dựng kế hoạch UBND huyện 

xin hướng dẫn một số nội dung sau:  

I. Quy định về mức thu nộp quỹ: 

1. Đối với các cơ quan QLNN, các sự nghiệp thuộc UBND huyện; Các 

đơn vị, tổ chức và trường học trên địa bàn: 

- Mức thu: 

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương đóng 01 ngày 

lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải 

nộp;  

+ Đối với người lao động khác: 15.000 đồng/người/năm; 

 - Kế hoạch thu quỹ được gửi bằng bản mềm và văn bản giấy. Văn bản giấy 

gửi về Phòng Tài chính - KH Can Lộc; Bản mềm gửi qua địa chỉ sau: 

+ Đối với các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể, các sự nghiệp thuộc UBND 

huyện; các đơn vị, tổ chức, các trường THPT, Trung tâm Dạy nghề - HN&GDTX; 

Trung tâm y tế huyện qua địa chỉ email: (tranhangneu91@gmail.com); 

+ Đối với các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS: qua địa chỉ email: 

(gialinh.thuy@gmail.com); 

2. Đối với các xã, thị trấn: 

- Mức thu: 

a. Đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương đóng 01 ngày 

lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải 

nộp;  
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b. Đối với người lao động khác (công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 

tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động), trừ các đối tượng đã được 

quy định tại khoản a - Mục 2 công văn này:  đóng 15.000 đồng/người/năm; 

+ Khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ. 

- Kế hoạch thu quỹ khối xã được gửi bằng bản mềm và văn bản giấy. Văn 

bản giấy gửi về Phòng Tài chính - KH Can Lộc; Bản mềm gửi qua địa chỉ 

sau:quyenubcl@gmail.com; 

II. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp: 

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của 

Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của 

Chính phủ 

Đơn vị nào có các đối tượng thuộc diện miễn giảm photo đầy đủ các giấy tờ 

liên quan gửi về phòng TC-KH cùng với văn bản giấy KH thu quỹ. 

III. Quy định về mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp KH thu quỹ: 

- Về mẫu biểu: Đơn vị tổng hợp theo biểu mẫu gửi kèm Công văn này.  

- Mức lương để XDKH cho CBCNVC và cán bộ Hợp đồng theo NĐ 68 tính 

theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng x Tổng hệ số lương hiện hưởng. 

- Về thời gian nộp: Chậm nhất là ngày 09/4/2021 

IV. Các thông tin liên quan đến nộp Quỹ:  

Sau khi xây dựng xong Kế hoạch thu quỹ đề nghị các đơn vị tiến hành triển 

khai thu tại các đối tượng.  

- Khối các trường học:  Tổ chức thu nộp vào tháng 5/2021. 

- Khối huyện, các tổ chức tổ chức thu nộp tháng 5/2021 đến tháng 7/2021 

Số tiền thu được nộp theo các thông tin sau: 

- Đơn vị nhận tiền: Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc 

- Địa chỉ: thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

- Nội dung nộp tiền: Nộp quỹ PCTT năm 2021 

- Số Tài khoản: 3713.0.9015818.00000 tại KBNN Can Lộc.  

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ về UBND huyện 

(qua phòng Tài chính - KH) theo các số điện thoại: Trần Thị Minh Hằng: 

(0946851291) ; Bùi Thị Thủy (0936438788); Lê Thị Hoa Quyền (0943159688) để 

được hướng dẫn và giải quyết kịp thời. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng đơn vị, Hiệu 

trưởng các trường học, Giám đốc các Trung tâm, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thời 

gian và nội dung quy định tại văn bản này. Đơn vị nào cố tình không thực hiện 

hoặc thực hiện chậm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện và pháp 

luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VTUB, TCKH. 
 

 

 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

  

   Đặng Trần Phong 
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