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

THÀNH PHỐ SẦM SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :            /KH-UBND           Sầm Sơn, ngày     tháng     năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH  

Thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, 

chống thiên tai; Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ các Quyết định số 214/QĐ-UBND  ngày 18/01/2016; Quyết định 

số 215/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập 

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; thành lập Ban Quản lý Bảo vệ, phát 

triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế tổ chức và hoạt 

động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 

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

UBND thành phố Sầm Sơn ban hành Kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên 

tai năm 2021 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Huy động các nguồn lực của xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều 

chuyển theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các nguồn tài 

trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

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

công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả. 

- Chủ tịch UBND cấp xã, phường Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan có trách nhiệm tổ chức công tác thu Quỹ trong phạm vi quản lý và nộp về 

tài khoản của Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh qua tài khoản mở tại KBNN 

thành phố Sầm Sơn. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng và mức đóng góp 

Thực hiện theo Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 

của Chính phủ, cụ thể: 

1.1. Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài (gọi chung là  
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doanh nghiệp) đóng trên địa bàn tỉnh: 

Mức đóng góp bắt buộc một năm là 2/10.000 (hai phần vạn) trên tổng giá 

trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là 500.000 

đồng (năm trăm ngàn đồng), tối đa 100.000.000 (một trăm triệu đồng) và được 

hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định 

của pháp luật về lao động đóng góp như sau: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ 

trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng góp 1 

ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo 

hiểm phải nộp. 

b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm 

theo mức lương tối thiểu vùng (Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của 

Chính phủ). 

c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy đinh tại Điểm a, 

Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm. 

2. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 và khoản 2, Điều 1, Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 

của Chính phủ. 

3. Trách nhiệm thu Quỹ 

3.1. Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn thành phố thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm 

vi quản lý để chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cơ quan quản lý Quỹ cấp 

thành phố mở tại Kho bạc Nhà nước Sầm Sơn.  

Tại các xã, phường việc thu bằng tiền mặt đối với người lao động khác 

phải có chứng từ theo mẫu quy định tại Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 

03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính 

xã; UBND cấp xã chủ động in Phiếu thu để tổ chức thực hiện. 

UBND các xã, phường được hỗ trợ không quá 3% tổng số thu trên địa bàn 

xã, phường để chi thù lao cho người trực tiếp đi thu ở xã, phường và các chi phí 

hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ trên địa bàn xã, phường.                                                                          

3.2. Chi cục Thuế khu vực thành phố Sầm Sơn - Quảng Xương đôn đốc 

việc thực hiện thu tiền đóng góp của các doanh nghiệp, người lao động trong 

doanh nghiệp trên địa bàn chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cơ quan 

quản lý Quỹ cấp thành phố mở tại Kho bạc Nhà nước Sầm Sơn.  

3.3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  và các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ 

quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố tổ chức thu của cán bộ, nhân viên, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý và chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản  

của Cơ quan quản lý Quỹ cấp thành phố mở tại Kho bạc Nhà nước Sầm Sơn.  
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3.4. Người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp theo mức đã 

xác định cụ thể đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp của 

mình, tổ chức thu và thực hiện việc chuyển số tiền đóng góp theo quy định. 

4. Thời hạn thu và nộp quỹ  

- Các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang và 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 15/8/2021; đối với tổ chức kinh tế trong nước 

và nước ngoài nộp 1 lần trước ngày 30/10/2021 (bao gồm cả tiền đóng góp theo 

giá trị tài sản). 

Số tài khoản: 3713.3029013.00000 

Tại: Kho bạc Nhà nước Sâm Sơn. 

Tên đơn vị nhận: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

và phòng thủ dân sự thành phố Sầm Sơn . 

Địa chỉ: Số 07 đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tại địa 

phương và nộp về Quỹ cấp tỉnh theo quy định. Thực hiện công tác quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và thanh, quyết toán theo quy 

định hiện hành; chỉ đạo UBND xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị 

định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và nội dung của Kế 

hoạch này tới các khu phố, thôn, và người dân tại địa phương. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thu, nộp Quỹ, 

công khai danh sách thu của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tại đơn vị. Việc hoàn thành kế hoạch thu nộp Quỹ là nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị hàng năm và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân.  

3. Chi cục thuế khu vực Sầm Sơn- Quảng Xương chịu trách nhiệm lập kế 

hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai của các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập 

(bao gồm các doanh nghiệp) và phối hợp với Phòng Kinh tế trong việc thu Quỹ 

Phòng, chống thiên tai. 

Yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- BQL Quỹ BVPTR&PCTT tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố (để b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (để t/hiện); 

- UBND các xã, phường (để t/hiện); 

- Lưu VT, PCTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích 
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