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KẾ HOẠCH 

Lập bộ, thu - nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định 94/2014/NĐ-CP của chính phủ ngày 17/10/2014 về 

thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai, Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 

12/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐCP; 

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

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

Căn cứ Công văn số 512/UBND-TCKH ngày 08/04/2022 của UBND thị 

xã Hồng Lĩnh về việc giao xây dựng kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2022; 

 UBND phường Bắc Hồng xây dựng kế hoạch lập bộ và thu nộp Quỹ 

PCTT năm 2022 cụ thể như sau:  

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Đối tượng và mức đóng góp tại phường 

  Tất cả công dân Việt Nam Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ 

hưu theo quy định của pháp luật về lao động đóng 10.000đ/người/năm gồm các 

đối tượng  như sau: 

- Người lao động nông nghiệp. 

- Người lao động tự do, kinh doanh, buôn bán, thương mại dịch vụ. 

- Người lao động trong các doanh nghiệp chưa thực hiện đóng tại cơ quan, 

doanh nghiệp. 

 2. Đối tượng được miễn đóng góp: 

a) Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 

theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020. 

b) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang 

hưởng phụ cấp sinh hoạt phí. 

d) Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại 

học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. 

đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, 

người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh 

viện từ cấp huyện trở lên. 



 

e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 

tháng trong 1 năm trở lên. 

g) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

h) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên 

hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn.. 

       II. LẬP BỘ, THU - NỘP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 

1.  Lập bộ: 

 UBND phường giao cho ban cán sự các tổ dân phố căn cứ vào số hộ, số 

khẩu của đơn vị, tổ chức lập bộ thu quỹ PCTT theo mẫu kèm theo gửi về UBND 

phường trước ngày 15/07/2022.  

Những đối tượng không thuộc diện đóng nộp thì không lập vào bộ thu. Đề 

nghị thường trực HĐND, UBMTTQ, các đoàn thể phối hợp với UBND giám sát 

việc lập bộ ở các tổ dân phố. 

 2.  Thu nộp và sử dụng 

 - Sau khi UBND phường phê duyệt bộ thu quỹ phòng chống thiên tai cho 

các đơn vị. Ban cán sự các tổ dân phố chủ động báo cáo cấp ủy, tổ chức thực 

hiện thu trước ngày 30/07/2022. 

 - Quá trình thu quỹ phải ghi chép vào sổ nghĩa vụ của các hộ đầy đủ, chi 

tiết về thời gian, số tiền đã nộp từng đợt và có chữ ký xác nhận của người thu 

tiền, phải sử dụng biên lai tài chính theo quy định. 

  - Sau khi thu tiền các đơn vị nộp về UBND phường chậm nhất là 10 ngày 

kể từ ngày thu. UBND phường  thực hiện nộp về quỹ PCTT Tỉnh qua tài khoản 

tiền gửi của Phòng TC-KH Thị xã tại KBNN Hồng Lĩnh theo quy định. 

 Đây là một trong những tiêu chí quan trọng liên quan đến việc bình xét 

tiêu chuẩn thi đua năm 2022, đề nghị Ban cán sự các tổ dân phố quán triệt cho 

nhân dân và các tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:                                                                              

- TTr: Đảng ủy, HĐND phường;                                                                           
- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- UBMTTQ phường, các Đoàn thể phường;    

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VP, KT.                 
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