ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Số: 637 /UBND-TCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Đường, ngày31 tháng5

năm 2022

Về việc triển khai thu, nộp Quỹ
Phòng, chống thiên tai trên địa bàn
huyện Tam Đường năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị dự toán;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch;
- UBND các xã, thị trấn;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Chi cục Thuế khu vực Thành phố-Tam Đường;
- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện.
Căn cứ Hướng dẫn số 346/HD-SNN ngày 28/02/2022 của Sở Nông
nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu hướng dẫn về việc thu, nộp và
quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 491/KH-UBND
ngày 28/4/2022 về việc Thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện
Tam Đường năm 2022.
Để đảm bảo việc thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai theo Kế hoạch, UBND
huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, đơn vị, Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND các xã, thị trấn, Chi cục Thuế huyện Khu vực Thành Phố - Tam Đường, các
DN, HTX trên địa bàn huyện thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022, như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện thu nộp quỹ phòng,
chống thiên tai (theo biểu mẫu đính kèm). Thời hạn nộp chậm nhất đến hết ngày

15/7/2022 và gửi chứng từ, danh sách thu nộp về UBND huyện (qua phòng Tài
chính – Kế hoạch) để theo dõi, tổng hợp báo cáo.
- Tên tài khoản: Quỹ phòng chống thiên tai huyện Tam Đường.
- Số tài khoản: 3761.0.1053162.91049
- Địa điểm nộp quỹ tại: Kho bạc nhà nước huyện Tam Đường.
- Đơn vị nhận tiền: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, nhà nước, tổ chức

chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức cấp xã hưởng lương:
đóng ½ (một phần hai) của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng

(Tổng hợp theo biểu 01).
3. UBND các xã, thị trấn: Thực hiện thu của người lao động không hưởng
lương mức đóng 10.000 đồng/ người/ năm (Tổng hợp theo biểu 03).
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4. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai mước
lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng
lao động (Tổng hợp thiểu biểu 02)
5. Chi cục Thuế khu vực Thành phố - Tam Đường: Hướng dẫn thực
hiện thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã
trên địa bàn huyện căn cứ vào kế hoạch giao thu quỹ của UBND huyện (Tổng
hợp theo biểu 06). Nhưng tối thiểu từ 500.000 đồng trở lên.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì đôn đốc các đơn vị thực hiện thu nộp
quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định và tham mưu cho UBND huyện giữ lại tối đa
không quá 23% số thu trên địa bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện (không quá 20%) và chi phí hành chính
phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%). Số tiền còn lại (tối thiểu
77% số thu trên địa bàn nộp vào tài khoản Quỹ Phòng chống, thiên tai tỉnh Lai Châu.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; Trưởng
các phòng: Tài chính-Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Chi
cục thuế huyện; Giám đốc các Doanh nghiệp, HTX triển khai thực hiện nghiêm
túc nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch. PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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