
 
Kính gửi:……………………………………………………... 

 

 

Ngày 12/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 

2736/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 

tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (Có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh gửi kèm theo); 

theo đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên 

tai tỉnh) chỉ đạo Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, thông báo số 

thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 đến các cơ quan, tổ chức, UBND cấp 

huyện, các doanh nghiệp để tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Để công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai (Quỹ) trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống 

thiên tai (Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh) đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp:  

1. Tổ chức tuyên truyền cho người dân, người lao động thuộc phạm vi quản lý 

về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định trách nhiệm về đóng 

góp Quỹ phòng, chống thiên tai; đồng thời, thực hiện thu, nộp và chuyển về tài 

khoản của Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, cụ thể như sau: 

- Số tài khoản: 3761.0.9083324.91049, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 

- Tên đơn vị nhận: Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, 

chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa; 

- Địa chỉ: Số 49A, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; 

- Số điện thoại: 02373.723.996 hoặc 0948.383.386 (đ/c Thuận).  

- Website: http://thanhhoafdfund.gov.vn. 

2. Thời hạn thu, nộp Quỹ: Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, 

lực lượng vũ trang và UBND cấp huyện, doanh nghiệp tổ chức thu, nộp Quỹ đối 

với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

1 lần trước ngày 30/8/2022; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp 

tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30/8/2022, số còn lại nộp trước ngày 

30/11/2022 (bao gồm cả tiền đóng góp theo giá trị tài sản). 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BQL QUỸ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG 

VÀ  PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

 

Số:            /BQLQ-PCTT Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v: Triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa năm 2022. 

 

http://thanhhoafdfund.gov.vn/
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3. Ngay sau khi kết thúc các đợt thu Quỹ và chuyển tiền về tài khoản của Cơ 

quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, doanh nghiệp có báo cáo (theo mẫu), gửi về Cơ quan quản lý Quỹ phòng, 

chống thiên tai cấp tỉnh theo địa chỉ nêu trên, đồng thời gửi File mềm về địa chỉ 

Email: quypcttthanhhoa@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Hội đồng Quản lý Quỹ PCTT (báo cáo); 

- Ban Kiểm soát Quỹ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, PCTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đặng Hữu Nghị 
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UBND HUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ…….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND ......................., ngày...... tháng....... năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 

  

Căn cứ Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /     /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2022; 

UBND huyện, thị xã, thành phố................................. báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Tổng số tiền thu, nộp Quỹ trên địa bàn:..........................đồng, bao gồm: 

1.1. Số thu tại cấp xã:……..…………đồng. 

- Số tiền được giữ lại tại cấp xã…………đồng, trong đó: 

+ Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu (5%):………….. đồng. 

+ Chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (3%):………….. đồng. 

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã (20%):………….. đồng. 

1.2. Số thu tại cấp huyện:……..………đồng. 

- Số tiền được giữ lại tại cấp huyện…..….đồng, trong đó: 

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện (20%):………….. 

đồng. 

+ Chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (3%):………….. đồng. 

2. Tổng số tiền thu, nộp về Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh là:………...đồng, 

(Bằng chữ:………………………………………….) 

 (Có phụ lục tổng hợp gửi kèm theo) 

Trên đây là kết quả thu, nộp Quỹ năm 2022 trên địa bàn huyện/thịxã/thành 

phố.....................…; báo cáo Cơ quan Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh để tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:  

- TTr, HU, HĐND, UBND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ); 

- BQL Quỹ BVPTR và PCTT tỉnh (t/hợp) 

- Lưu: VT,.... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

 (*) Tổng số tiền thu Quỹ trên địa bàn huyện: (Cách tính: Tổng số thu Quỹ trên địa 

bàn huyện =100% Tổng số thu khối  HCSN, đảng, đoàn thể cấp huyện/thị xã/thành phố + 100% 

Tổng số thu khối xã/phường/thị trấn  + 100% Tổng số thu khối doanh nghiệp). 

(*) Tổng số tiền cấp huyện thu, nộp về Quỹ cấp tỉnh: (Cách tính: Tổng số tiền cấp 

huyện thu, nộp về Quỹ cấp tỉnh = (72% số thu của cấp xã + 100% tổng số thu khối  HCSN, 

đảng, đoàn thể cấp huyện/thị xã/thành phố +100% tổng số thu khối doanh nghiệp)*77%. 

 

 

 

Mẫu UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 
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ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO:...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /BC-.......... ......................., ngày......tháng......năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số:........../QĐ-UBND ngày...../...../2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 

Thanh Hóa năm 2022; 

 Căn cứ số tiền đóng góp của cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị, sở, ban, ngành..........................................................báo cáo kết quả 

thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022, cụ thể như sau:  
 

ST

T 

Tên đơn vị 

(Các đơn vị trực thuộc nếu có) 

Kết quả thực hiện 

Ghi chú Số người 

đóng góp Quỹ 

Số tiền 

(VNĐ) 

1 Văn phòng Sở (ban/ngành) ...người ......... đồng  
VD: Tổng 

số cán bộ 

của đơn vị 

A là 10 

người. 

Cách tính: 

10 * 

1.490.000 

* 1/2/22 

ngày 

2 Chi cục A ...người ......... đồng  

3 Chi cục B   

4 Trung tâm C   

5 Bệnh viện D   

6 Bệnh viện E   

... ...   

.... ...   

... ....   

 TỔNG CỘNG   

 Tổng số tiền đóng góp về Quỹ PCTT cấp tỉnh:.....................................đồng 

 Bằng chữ: ................................................................................................ 

 Đề nghị Cơ quan Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  

- BQL Quỹ BVPTR và PCTT tỉnh (t/hợp); 

- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mẫu sở, ban, 

ngành, đơn vị 
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TÊN DOANH NGHIỆP:.... 

.............................................. 

Số:           /BC-.............. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

.........................., ngày..... tháng..... năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số........../QĐ-UBND ngày...../...../2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 

Thanh Hóa năm 2022; 

 Căn cứ kết quả thu nộp, đóng góp của doanh nghiệp và người lao động trong 

doanh nghiệp vào Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa; Doanh 

nghiệp:.................................................................................., báo cáo kết quả thu, 

nộp Quỹ năm 2022, cụ thể như sau: 

 Tổng số tiền đã đóng góp về Quỹ PCTT tỉnh: .....................................đồng 

 Bằng chữ: ......................................................................................................... 

 Trong đó: 

 - Mức đóng góp 0,02%/ tổng giá trị tài sản hiện có là: ...........................đồng; 

 - Người lao động trong doanh nghiệp đóng góp ½ mức lương tối thiểu vùng 

chia cho số ngày làm việc trong tháng là:.........................đồng. 

 Vậy, doanh nghiệp.......................................................gửi báo cáo kết quả 

thu, nộp Quỹ năm 2022 về Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh để 

tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  

- BQL Quỹ BVPTR và PCTT tỉnh (t/hợp); 

- Lưu: VT,.... 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mẫu doanh 

nghiệp 
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