
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số:             /SNN&PTNT-BQLQ Thanh Hóa, ngày   tháng      năm 2020 

V/v báo cáo và đề nghị có văn bản đôn đốc 

khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp 

Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020. 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

 

 Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13, Nghị định số 

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý 

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 số 94/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 của Chính phủ, 

Ngày 18/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-

UBND về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và ban hành 

Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh và điều 

chỉnh, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 27/4/2020. Sau 

4 năm triển khai và thực hiện Nghị định số 94 của Chính phủ, với sự quan tâm chỉ 

đạo sát sao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Cơ quan quản lý Quỹ PCTT cấp tỉnh, sự phối hợp tích cực của các 

sở, ngành: Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và sự vào 

cuộc tích cực của các địa phương, đơn vị; công tác thu Quỹ PCTT (Quỹ) trên địa bàn 

tỉnh bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, với số thu lũy kế đến nay được là 108,2 

tỷ đồng - là một trong 6 tỉnh có số thu Quỹ cao nhất toàn quốc (theo Báo cáo số 

210/UPKP ngày 28/7/2020 của Cục ứng phó thiên tai, thuộc Tổng cục PCTT, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) - Đây là nguồn thu đáng kể từ nguồn xã hội hóa, góp phần 

giảm chi cho ngân sách nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình triển 

khai, thực hiện thu, nộp Quỹ vẫn còn những hạn chế, đó là: Việc triển khai thu, nộp 

Quỹ tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp còn chậm và chưa đạt kế hoạch; một số 

doanh nghiệp cố tình trì hoãn, trốn tránh trách nhiệm đóng góp Quỹ. Nguyên nhân 

chủ yếu là do nhận thức của một số tổ chức, cá nhân, đơn vị chưa cao, chưa tự giác 

chấp hành các văn bản quy định của pháp luật về việc đóng góp Quỹ. 

Thực hiện Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch 

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

Thanh Hóa năm 2020; tính đến ngày 20/8/2020, số thu Quỹ đợt 1 năm 2020 mới chỉ 

đạt xấp xỉ 3,7 tỷ đồng (khoảng 4,3% kế hoạch), số thu này chủ yếu từ các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, một số doanh nghiệp lớn và 06 địa phương (Quảng Xương, Như 

Thanh, Cẩm Thủy, Như Xuân, Bá Thước, Mường lát)  đã thu, nộp Quỹ và chuyển 

tiền về tài khoản của Quỹ PCTT cấp tỉnh theo quy định. 
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Căn cứ Văn bản số 97/TWPCTT ngày 10/8/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về Phòng, chống thiên tai về việc thực hiện một số quy định về Quỹ Phòng, chống 

thiên tai (có bản photo văn bản gửi kèm theo); theo đó, các đối tượng bị ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 không thuộc đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ 

theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Để đảm bảo 

công bằng và hiệu quả trong công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo và đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2020, 

với các nội dung như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; người đứng đầu các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức 

tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quỹ Phòng, chống 

thiên tai đến toàn thể nhân dân và người lao động thuộc phạm vi quản lý biết để thực 

hiện; đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên 

tai năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch giao tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 

22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và chuyển tiền về tài khoản của Cơ quan quản lý 

Quỹ PCTT cấp tỉnh trước ngày 30/10/2020. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc theo dõi, đánh 

giá tình hình công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020; tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh kết quả thực hiện, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 

2020 của các địa phương, đơn vị theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Quyết định số 

214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh trong việc hỗ 

trợ, đôn đốc thu, nộp Quỹ đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài (doanh 

nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý); chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp trong việc hỗ trợ thu Quỹ tại địa phương, đôn đốc các tổ chức kinh tế này 

thu, nộp Quỹ vào tài khoản cấp huyện;  

 4. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trong việc xem xét, miễn giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Giao Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực 

hiện đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định; đôn đốc, theo dõi, hướng 

dẫn công tác thu, nộp Quỹ, giải đáp các thắc mắc có liên quan; thực hiện trách nhiệm 

công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định. 

(Có dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, BQLQ (2). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Lê Đức Giang 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2020 

V/v khẩn trương hoàn thành kế 

hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống 

thiên tai năm 2020. 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan và đoàn thể cấp tỉnh; 
 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 

- Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và 

Phòng, chống thiên tai tỉnh (Cơ quan quản lý Quỹ 

Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh). 

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số:         

/SNN&PTNT-BQLQ ngày……/8/2020, công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) 

theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 

22/6/2020 là rất chậm. Tính đến ngày 20/8/2020, số thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 

2020 mới chỉ đạt là 3,7 tỷ đồng (đạt khoảng 4,3% kế hoạch), số thu này chủ yếu từ các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, một số doanh nghiệp lớn và 06 địa phương (Quảng Xương, Như Thanh, Cẩm 

Thủy, Như Xuân, Bá Thước, Mường lát) đã thu, nộp Quỹ và chuyển tiền về tài khoản của Cơ 

quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh theo quy định.  

Theo văn bản số 97/TWPCTT ngày 10/8/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng, chống thiên tai về việc thực hiện một số quy định về Quỹ Phòng, chống thiên 

tai, thì các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 không thuộc đối tượng 

miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 

94/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Để đảm bảo kỷ cương, công bằng và hiệu quả trong công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống 

thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn 

vị cấp tỉnh; người đứng đầu các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về mục 

đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quỹ Phòng, chống thiên tai đến toàn thể nhân dân và người 

lao động thuộc phạm vi quản lý biết để thực hiện; đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện việc 

thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch giao tại Quyết định số 

2330/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và chuyển tiền về tài khoản của Cơ 

quan quản lý Quỹ PCTT cấp tỉnh trước ngày 30/10/2020. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc theo dõi, đánh giá tình hình 

công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 

hiện, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các địa phương, đơn vị theo 

quy định tại khoản 2, Điều 14, Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

3. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh trong việc hỗ trợ, đôn 

DỰ THẢO 



2 

đốc thu, nộp Quỹ đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài (doanh nghiệp do Cục Thuế 

tỉnh quản lý); chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện, thị xã,

thành phố phối hợp trong việc hỗ trợ thu Quỹ tại địa phương, đôn đốc các tổ chức kinh tế này 

thu, nộp Quỹ vào tài khoản cấp huyện để chuyển về Quỹ cấp tỉnh. 

4. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trong việc xem xét, miễn giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

5. Giao Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện đóng góp Quỹ 

Phòng, chống thiên tai theo quy định; đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác thu, nộp Quỹ, giải 

đáp các thắc mắc có liên quan; thực hiện trách nhiệm công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, 

chống thiên tai theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; người đứng đầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện 

nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác thu Quỹ PCTT năm 2020 theo kế hoạch đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ TW PCTT, Bộ NN&PTNT (b/cáo); 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 

 

 

 

 

(để b/c); 
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