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V/v tập trung đôn đốc thu, nộp
Quỹ phòng chống thiên tai năm
2021 (lần 1)

Kính gửi:
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Nội vụ;
- Cục Thuế tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh chưa thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai.
Ngày 26/04/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND về
việc giao kế hoạch thu và miễn, giảm nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, qua Báo cáo của cơ quan quản lý Quỹ phòng,
chống thiên tai tỉnh (Quỹ PCTT) tiến độ thực hiện rất chậm; đến ngày 30/6/2021
mới thu được 5.904/32.412 triệu đồng, của 565/2.192 đơn vị thu quỹ, bằng 18,2%
kế hoạch giao, trong đó:
+ Khối hành chính nhà nước: 3.514 triệu đồng/465 đơn vị, đạt 46,4% KH;
+ Khối Doanh nghiệp: 2.390 triệu đồng/100 đơn vị, đạt 9,6% KH.
- Đến nay còn 38 cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 537 doanh nghiệp, hợp tác xã
do tỉnh quản lý chưa thực hiện thu, nộp Quỹ theo thời gian quy định; một số địa
phương cấp huyện có số thu, nộp đạt tỷ lệ rất thấp.
- Danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nộp Quỹ PCTT được
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai,
chuyên mục PCTT và TKCN, mục Quỹ phòng chống thiên tai: Theo đường link:

https://snnptnt.laocai.gov.vn/1244/28028/54476/quy-phong-chong-thien-tai.
Để đảm bảo kết quả thu, nộp Quỹ PCTT năm 2021 đạt kế hoạch giao, Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; các doanh
nghiệp, hợp tác xã trong danh sách đăng tải nêu trên chưa nộp Quỹ PCTT theo
thời gian quy định tại (Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND
tỉnh) khẩn trương nộp Quỹ vào tài khoản Quỹ PCTT tỉnh tại Kho bạc Nhà nước
tỉnh Lào Cai; Số tài khoản: 3761.0.1124148.91099.
2. Thời gian thực hiện: (i) Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp
nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện nộp trước ngày 30/7/2021; (ii) Đối với các doanh
nghiệp, hợp tác xã nộp 50% số phải nộp trước ngày 30/7/2021, số còn lại hoàn
thành xong trước ngày 30/10/2021.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực Quỹ PCTT tỉnh)
chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành nộp
Quỹ theo thời gian quy định, tổng hợp danh sách báo cáo, đề xuất UBND tỉnh
biện pháp xử lý; đẩy nhanh tiến độ thu Quỹ, đồng thời hướng dẫn, giải đáp những
vướng mắc của các cơ quan, đơn vị thu, nộp Quỹ khi có yêu cầu; tổng hợp kết quả
thu, nộp Quỹ theo tiến độ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3. Cục Thuế tỉnh Lào Cai: Trên cơ sở danh sách các cơ quan, đơn vị, địa
phương chưa nộp Quỹ do Quỹ PCTT cung cấp, tiếp tục phối hợp với cơ quan
quản lý Quỹ PCTT đôn đốc các Doanh nghiệp, Hợp tác xã đang thực hiện kê khai,
nộp thuế tại Tỉnh thực hiện nộp quỹ theo kế hoạch giao; chỉ đạo các Chi cục Thuế
phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc các Doanh nghiệp, Hợp tác xã đang
thực hiện kê khai, nộp thuế tại Chi cục Thuế thực hiện nộp quỹ theo kế hoạch.
4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Quỹ PCTT tỉnh
xây dựng các chuyên mục tiếp tục tuyên truyền các nội dung về thu, nộp Quỹ
PCTT trên địa bàn tỉnh; công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
hợp tác xã chưa nộp Quỹ sau thời hạn nêu trên do Quỹ PCTT tỉnh cung cấp.
5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo (đặc
biệt đối với các địa phương có tỷ lệ thu thấp) các cơ quan chuyên môn về Quỹ
PCTT tích cực tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, thông báo cho các đơn vị trực
thuộc, các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn quản lý
nộp Quỹ vào tài khoản ủy quyền của Quỹ tỉnh tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện
theo đúng thời gian quy định.
6. Sở Nội vụ (Ban thi đua khen thưởng) phối hợp với Sở Nông nghiệp và
PTNT (Cơ quan Thường trực Quỹ PCTT tỉnh) trong việc gắn công tác thi đua,
khen thưởng đối với hoạt động thu, nộp quỹ của các cơ quan, đơn vị, địa phương,
doanh nghiệp, HTX.
Trong quá trình triển khai thực hiện, gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các
cơ quan, đơn vị liên hệ trực tiếp cơ quan Quỹ PCTT tỉnh (ĐT: 02143.820.122;
Email: vpttpctt@gmail.com) để được hướng dẫn, giải đáp.
Căn cứ nội dung chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- BBT cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH1, NLN1,3.
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