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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:           /UBND-NLN 

V/v rà soát, xây dựng kế hoạch 

giao thu, nộp Quỹ Phòng, chống 

thiên tai, năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; Chi cục Thuế các huyện, thị xã, TP; 

- BHXH tỉnh; BHXH các huyện, thị xã, TP; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;   

- Các cơ quan, đơn vị; các Công ty, doanh nghiệp, HTX 

thuộc đối tượng thu, nộp Quỹ trên địa bàn tỉnh. 

 

Để đảm bảo kế hoạch, tiến độ thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai (Gọi tắt 

là Quỹ) năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đúng quy định của Luật Phòng, chống thiên 

tai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội; các cơ quan 

trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài 

trên địa bàn (Do Cục Thuế quản lý): (i) Trên cơ sở dự thảo kế hoạch giao thu, nộp 

Quỹ năm 2021; tổ chức rà soát số liệu, đối tượng thuộc diện phải đóng góp, đối 

tượng được miễn, giảm, tạm hoãn theo quy định của pháp luật; (ii) Xây dựng kế 

hoạch thu, nộp Quỹ năm 2021 gửi cơ quan quản lỹ Quỹ tỉnh theo quy định. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở dự thảo kế hoạch giao 

thu, nộp Quỹ; tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ đối với các cơ 

quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc thẩm quyền quản lý 

(trừ các công ty, doanh nghiệp thuộc Cục thuế tỉnh quản lý và Cơ quan Quỹ tỉnh 

thu). Thẩm định đối tượng thuộc diện được miễn, giảm, tạm hoãn theo quy định; 

tổng hợp cùng kế hoạch giao Quỹ của cấp huyện, gửi cơ quan quản lý Quỹ tỉnh. 

3. Giao Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, chỉ đạo Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội; 

các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện rà 

soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch thu, nộp Quỹ năm 2021 chung cho toàn tỉnh. 
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4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chịu trách nhiệm về số liệu giao thu, nộp Quỹ; gửi kế hoạch giao thu, nộp 

Quỹ về cơ quan Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 20/02/2021.  

Nếu các cơ quan, đơn vị không gửi kế hoạch hoặc gửi chậm về Quỹ tỉnh 

theo yêu cầu, thì phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thu, nộp Quỹ theo kế 

hoạch UBND tỉnh giao đúng quy định; đồng thời cơ quan quản lý Quỹ tỉnh 

không xem xét giải quyết chính sách miễn, giảm phát sinh (nếu có). 

(Phụ biểu kế hoạch giao Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021; Văn bản số 

258/UBND-NLN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn lập, phê duyệt, 

thông báo kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai) 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị 

liên hệ trực tiếp với cơ quan thường trực Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh theo số 

điện thoại 0214.3.820.122, để được hướng dẫn, giải đáp. 

Căn cứ nội dung văn bản , các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1,2,3. 

- Như kính gửi; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; 

- CVP, PCVP3 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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