
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND   Kon Rẫy, ngày       tháng     năm     

 

KẾ HOẠCH 

Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy  

 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

28/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND huyện 

Kon Rẫy về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự huyện Kon Rẫy. 

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, 

hiệu quả, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện tốt các 

nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2023. UBND huyện ban hành Kế hoạch thu Quỹ 

Phòng, chống thiên tai năm 2023 (gọi tắt là Quỹ) trên địa bàn huyện Kon Rẫy, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện Luật phòng, chống thiên tai; nhận 

thức tầm quan trọng của Quỹ phòng chống thiên tai; tự giác đóng góp Quỹ 

phòng, chống thiên tai đầy đủ, kịp thời. 

Huy động các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện 

đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống thiên tai để chi cho công tác, hoạt 

động phòng ngừa, giảm nhẹ, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

2. Yêu cầu 

Công tác triển khai luật phòng, chống thiên tai phải đúng đối tượng, đúng 

định mức theo quy định, công khai, quản lý sử dụng theo đúng quy định hiện 

hành. 

Việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, 

công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và không vì mục đích lợi nhuận. 

II. KẾ HOẠCH THU QUỸ NĂM 2023 
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1. Đối tượng thu và mức đóng góp: Theo Điều 12, Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính Phủ.  

2. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp: Theo Điều 13, 

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính Phủ.  

3. Thời gian thu và đóng góp Quỹ 

a. Thời gian thu Quỹ: Thu và đóng góp Quỹ một lần trước ngày 

31/7/2023. 

b. Đóng góp Quỹ: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế đóng chân trên địa 

bàn huyện nộp vào tài khoản số: 3761.0.9088680.91049 tại Kho bạc Nhà nước 

huyện Kon Rẫy, chủ tài khoản: Quỹ Phòng chống thiên tai huyện Kon Rẫy. 

4. Số tiền dự kiến thu Quỹ năm 2023 

a. Tổng số tiền thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 (dự kiến theo kế 

hoạch): 77.624.000 đồng. Trong đó: 

- Dự kiến thu Quỹ phòng, chống thiên tai từ đối tượng cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan đảng, ban, ngành đoàn thể và các đơn vị ngành dọc trên 

địa bàn huyện: 71.520.000 đồng;   

- Dự kiến thu Quỹ phòng, chống thiên tai từ đối tượng các tổ chức kinh tế, 

các doanh nghiệp (kể cả người lao động và tài sản): 6.104.000 đồng. 

(chi tiết tại phụ lục 1, 2 kèm theo). 

* Ghi chú: Nếu cơ quan, đơn vị nộp theo ngành dọc hoặc nộp theo tuyến 

Tỉnh thì báo cáo bằng văn bản, kèm theo giấy nộp tiền vào NSNN về UBND 

huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng hợp). 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ đến các đơn vị và các thôn trên địa bàn xã. 

- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và các hộ 

dân đóng góp Quỹ theo đúng quy định. 

- Tổ chức thu Quỹ của công chức, viên chức hưởng lương do cấp xã quản 

lý và người lao động khác tại các xã và nộp vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 

huyện đúng theo Kế hoạch đề ra. Thời gian hoàn thành thu - nộp Quỹ về Kho 

bạc Nhà nước huyện theo thời gian quy định tại điểm a, mục 3, phần II của Kế 

hoạch này. Đồng thời, chỉ đạo Ban nhân dân các thôn lập số lượng đối tượng lao 

động khác trên địa bàn gửi về UBND xã, thị trấn thuộc địa bàn mình; UBND xã, 

thị trấn tổng hợp gửi danh sách về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để làm cơ 

sở thu Quỹ phòng chống thiên tai cho năm tiếp theo.  

Chú ý: Trong quá trình lập ghi rõ từng đối tượng lao động khác theo quy 

định (như người trong độ tuổi lao động, người hết tuổi lao động, người khuyết 

tật, học sinh, người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người trong độ 
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tuổi lao động nhưng đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương). 

- Phân công cán bộ theo dõi tình hình thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai, 

tổng hợp báo cáo kết quả thu - nộp Quỹ vào Kho bạc Nhà nước huyện. 

- Công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

đóng góp Quỹ. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị, trụ sở UBND xã, thị trấn. Thời điểm công khai chậm nhất 30 

ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu, nộp Quỹ. 

- Trong quý IV năm 2023 tổ chức điều tra, thu thập thông tin cán bộ công 

chức, viên chức hưởng lương do xã quản lý và người lao động khác xây dựng để 

kế hoạch thu Quỹ năm tiếp theo. 

2. Các cơ quan đảng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan ngành 

dọc đứng chân trên địa bàn huyện 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo 

việc thu tiền đóng góp Quỹ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

theo định mức đóng góp là một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày 

làm việc trong tháng. 

- Thời gian nộp Quỹ tại điểm a, mục 3, phần II Kế hoạch này. 

- Công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

đóng góp Quỹ. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn 

thành công việc thu, nộp Quỹ. 

- Trong quý IV năm 2023 lập kế hoạch đóng góp Quỹ năm tiếp theo gửi 

về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp. 

3. Các tổ chức kinh tế độc lập 

- Giám đốc các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện có 

trách nhiệm tuyên truyền thu tiền đóp góp quỹ của người lao động bằng 1/2 của 

mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng 

lao động. 

- Trích nộp 0,02% (không phẩy không hai phần trăm) trên tổng giá trị tài 

sản theo báo cáo tài chính năm của đơn vị nhưng tối thiểu 500.000 đồng (Năm 

trăm nghìn đồng), tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và được hạch 

toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Thời gian nộp Quỹ tại điểm a, mục 3, phần II Kế hoạch này. 

- Công khai số tiền đóng góp Quỹ của doanh nghiệp và danh sách người 

lao động trong doanh nghiệp đóng góp Quỹ. Thông báo bằng văn bản, niêm yết 

tại trụ sở doanh nghiệp và tại buổi Hội nghị người lao động của doanh nghiệp 

trong năm 2023. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành 

công việc thu, nộp Quỹ. 
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4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các đơn vị hành chính - sự nghiệp, doanh nghiệp, công ty trên địa 

huyện hiểu ý nghĩa mục đích của việc đóng góp quỹ, thời gian, mức đóng góp 

bằng việc triển khai các văn bản quy định của cấp trên, các chuyên mục, bản tin 

trên sóng phát thanh. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Triển khai kế hoạch thu Quỹ đến các cơ quan đơn vị, tổ chức và các xã. 

Thông báo cho các tổ chức kinh tế độc lập trên địa bàn huyện do Chi cục Thuế 

quản lý thuế để biết và thực hiện đóng Quỹ phòng, chống thiên tai đúng theo 

quy định. 

- Tiếp nhận kinh phí phòng chống thiên tai do tỉnh phân bổ để tham mưu 

thực hiện các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thiên tai trên địa bàn huyện. 

Tham mưu UBND huyện phân bổ các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định. 

- Công khai danh sách đối tượng và mức thu đối với từng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, từng xã, các tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp Quỹ; báo cáo 

quyết toán thu chi theo từng lĩnh vực, từng địa bàn xã. Niêm yết kết quả thu - 

nộp Quỹ tại Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PCTTTKCN&PTDS huyện; 

thông báo bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng góp Quỹ. 

- Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thu - nộp Quỹ về UBND huyện và 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự 

tỉnh. 

- Trong quý IV năm 2023 tổng hợp danh sách, số lượng người lao động 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (vốn đầu tư trong nước) 

đóng trên địa bàn huyện để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch thu cho năm tiếp theo. 

6. Kho bạc Nhà nước huyện 

Tiếp nhận kinh phí nộp từ các xã, thị trấn; các cơ quan đảng, ban, ngành 

đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan ngành dọc, các công ty, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện theo quy định. 

7. Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện 

(Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị 

trấn, thẩm định trình UBND huyện quyết định việc miễn giảm, tạm hoãn đóng 

góp Quỹ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và các ngành có liên 

quan định kỳ tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ; đôn đốc 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ nộp 

Quỹ theo quy định của pháp luật. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-

xã hội huyện 
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- Giám sát việc thu, chi Quỹ và thực hiện quyền giám sát thông qua các ý 

kiến, đề xuất, phản biện. 

- Lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc đóng góp Quỹ phòng 

chống thiên tai cho hội viên, đoàn viên qua các cuộc hội họp, các cuộc tuyên 

truyền,  qua đó nêu cao nhận thức trách nhiệm của việc đóng góp Quỹ theo quy 

định. 

- Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và UBND các xã, thị 

trấn lập và triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể, để việc thực hiện kế hoạch được 

thống nhất và đồng bộ từ huyện đến hộ gia đình. 

Trong qua trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND 

huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- BCH PCTTTKCN&PTDS tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện (ph/h); 

- Các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn huyện (th/h); 

- UBND các xã, thị trấn (th/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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