
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:          /UBND-NLN 

V/v khẩn trương thực hiện việc 
thu, nộp Quỹ phòng chống thiên 

tai năm 2021 (lần 3) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 
- Cục thuế tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh. 
 

 Để đảm bảo kế hoạch giao thu Quỹ phòng, chống thiên tai (Quỹ PCTT) 

năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc thu, nộp Quỹ (Văn bản 

số 3188/UBND-NLN ngày 15/7/2021 về việc tập trung đôn đốc thu, nộp  Quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2021 (lần 1); Văn bản số 4041/UBND-NLN ngày 

25/8/2021 về việc đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai (Lần 2) , đối với 

các cơ quan đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp hạn cuối nộp  

trước ngày 20/9/2021; các công ty, doanh nghiệp, HTX còn nợ Quỹ năm 2020 

khẩn trương nộp trước 20/9/2021; Đối với các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã 

thu theo Kế hoạch năm 2021, nộp 50% số phải nộp trước ngày 25/9/2021, số còn 

lại hoàn thành xong trước ngày 30/10/2021. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh thì tiến độ 

thực hiện còn chậm, đến ngày 30/10/2021 mới thu được 10.997/32.412 triệu đồng, 

của 1011/2192 đơn vị, tương ứng 33,9% kế hoạch giao, trong đó:  

- Khối hành chính nhà nước: 6.017 triệu đồng/851 đơn vị, đạt 79,5% KH; 

gồm: Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh: 1.826 triệu đồng/138 đơn vị, đạt 

96% KH; Các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện: 4.191 triệu đồng/713 đơn 

vị, đạt 74% KH. 

- Khối Doanh nghiệp: 4.980 triệu đồng, của 160 đơn vị, mới được 20% KH; 

gồm: Doanh nghiệp tỉnh quản lý: 4.897 triệu đồng/138 đơn vị, (22,2% KH); 

Doanh nghiệp cấp huyện quản lý: 83 triệu đồng/22 đơn vị, (3% KH). 

- Đối với các doanh nghiệp, HTX do tỉnh quản lý: 479 đơn vị, trong đó: 

+ Các đơn vị có truy thu năm 2020: 317 đơn vị (danh sách tại phụ biểu 01);  

+ Các đơn vị thu mới năm 2021 chưa nộp Quỹ: 162 đơn vị (danh sách tại 

phụ biểu 02). 
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- Các đơn vị đã nộp nhưng còn thiếu: 30 đơn vị (danh sách tại phụ biểu 03); 

- Một số địa phương có số thu đạt tỷ lệ thấp (Bát Xát, Bảo Thắng, Bắc Hà, 

Bảo Yên, TX Sa Pa). 

 Các phụ biểu 01, 02, 03 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, chuyên mục PCTT và tìm kiếm cứu nạn; tại 

mục Quỹ phòng chống thiên tai, theo đường link: 

 https://snnptnt.laocai.gov.vn/1244/28028/54476/quy-phong-chong-thien-tai. 

Để tăng cường nguồn lực PCTT khắc phục hậu quả thiên tai gây ra năm 

2021; đảm bảo kế hoạch giao năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, HTX chưa nộp Quỹ (có tên trong các 

danh sách trên) khẩn trương thu, nộp Quỹ và chuyển vào tài khoản Quỹ PCTT 

tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai; Số tài khoản: 3761.0.1124148.91099.  

Thời gian thực hiện: Hạn cuối nộp xong trước ngày 30/11/2021. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Quỹ PCTT tỉnh) 

chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm 

tra, xử lý đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã (đặc biệt đối với các doanh 

nghiệp có truy thu nợ Quỹ năm 2020) không nộp Quỹ đúng thời gian nêu trên theo 

quy định tại Điều 11, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai,  

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. 

3. Quỹ PCTT tỉnh theo dõi, đôn đốc chung các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp Quỹ theo thời gian quy định, tổng hợp danh 

sách nộp chậm theo thời hạn báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định; hướng dẫn, 

giải đáp những vướng mắc của các cơ quan, đơn vị thu, nộp Quỹ khi có yêu cầu; 

tổng hợp kết quả thu, nộp Quỹ theo tiến độ báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

4. Cục Thuế tỉnh đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở 

các danh sách trên; tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Thuế đẩy mạnh tiến độ đôn đốc 

các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã tại các Chi cục Thuế nộp Quỹ theo KH giao. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Quỹ PCTT tỉnh 

tiếp tục tuyên truyền các nội dung về thu, nộp Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh; công 

khai danh sách các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã chưa nộp Quỹ sau 

thời hạn nêu trên (danh sách do Quỹ PCTT tỉnh cung cấp). 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các 

đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn quản lý; nộp Quỹ vào tài khoản ủy quyền của Quỹ tỉnh tại Kho bạc 

Nhà nước cấp huyện theo thời gian trên. Chỉ đạo Phòng Nội vụ cấp huyện phối 

https://snnptnt.laocai.gov.vn/1244/28028/54476/quy-phong-chong-thien-tai
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hợp với cơ quan quản lý Quỹ cấp huyện trong việc gắn công tác thi đua Khen 

thưởng đối với hoạt động thu, nộp Quỹ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp, HTX đảm bảo kế hoạch thu, nộp Quỹ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp cơ quan Quỹ PCTT tỉnh (ĐT: 

02143.820.122; Email: vpttpctt@gmail.com) để được hướng dẫn, giải đáp. 

 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Như kính gửi; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TH1, NLN1,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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