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Thạch Hà, ngày     tháng     năm 2022 
 

 

 

BÁO CÁO THUYẾT MINH 

Cơ sở xây dựng Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 
 

I. Căn cứ thực hiện: 

Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và 

quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc 

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp 

đồng lao động; 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Nghị quyết số 154/NQ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; 

Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và thanh, 

quyết toán nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh; 

Văn bản số 1586/UBND-NL1 ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc triển khai xây dựng kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022. 

II. Đánh giá kết quả thực hiện thu Quỹ năm 2021:  

1. Kế hoạch thu năm 2021:  2.086.130.000 đồng. 

2. Kết  quả thực hiện năm 2021: 1.061.819.167 đồng, đạt 51%. Trong đó: 

- Khối cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị nhà nước 

cấp huyện, cấp phường xã: 585.465.967 đồng/ 599.200.000 đồng, đạt 97,7%. 

- Khối người lao động khác tại các xã, thị trấn: 473.131.200 đồng/519.155.000 

đồng, đạt 91,13%. 

- Các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập, người lao động trong các tổ 

chức kinh tế: 3.222.000 đồng/967.775.000 đồng đạt 0,33%. 

3. Đánh giá chung:  

- Ưu điểm: Nhìn chung về mức thu và phương thức thu khá phù hợp với 

các cá nhân, tổ chức trên địa bàn toàn huyện. 

- Nhược điểm: Số thu chưa đạt kế hoạch tỉnh, huyện giao. Đặc biệt, khối 

tổ chức kinh tế hoạt động độc lập trên địa bàn trong năm 2021 gặp nhiều khó 
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khăn về kinh tế do dịch bệnh và thiên tai nên các doanh nghiệp không hoạt động 

hiệu quả, cắt giảm số lao động, doanh thu giảm mạnh, cá biệt có những doanh 

nghiệp ngừng hoạt động vì vậy số thu quỹ không đạt theo kế hoạch. 

III. Thuyết minh xây dựng kế hoạch thu Quỹ năm 2022 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Để công tác xây dựng kế hoạch thu, nộp quỹ Phòng, chống thiên tai năm 

2022 có hiệu quả, UBND huyện đã nghiêm túc phê bình các đơn vị chậm nộp, 

có văn bản đôn đốc, hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch thu, nộp quỹ tại địa 

phương mình chính xác, đúng đối tượng và mức thu quy định. 

2. Công tác triển khai ở cấp xã, các đơn vị, tổ chức kinh tế:  

Các xã, thị trấn, các đơn vị, tổ chức kinh tế trên cơ sở mẫu biểu hướng 

dẫn của UBND huyện đã thực hiện xây dựng kế hoạch thu, nộp quỹ năm 2022 

theo đúng quy định tại Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính 

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

3. Tổng số tiền nộp theo kế hoạch: 1.661.824.000 đồng. Trong đó: 

- Khối cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị nhà nước 

cấp huyện, cấp phường xã: 115.342.000 đồng; 

- Khối người lao động khác tại các xã, thị trấn: 417.610.000 đồng; 

- Các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập, người lao động trong các tổ 

chức kinh tế: 1.128.872.000 đồng. 

4. Miễn, giảm đóng Quỹ: 

- Số đối tượng được miễn giảm: 26.240 đối tượng. Trong đó: 

+ Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức cấp xã: 0 đối tượng. 

+ Đối tượng là người lao động khác trên địa bàn: 26.240 đối tượng. 

- Số kinh phí được miễn giảm: 262.400.000 đồng.Trong đó  

(Có phụ lục tổng hợ và các phụ biểu chi tiết kèm theo) 

5. Kiến nghị, đề xuất:  

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã và đang tác động nhiều mặt trên các 

lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh 

nghiệp, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất và hoạt động cầm 

chừng, Huyện Thạch Hà đang thực hiện rà soát các đối tượng theo Nghị quyết 

42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 

19/10/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19, các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong các doanh nghiệp. Căn cứ 

vào mục k, khoản 1, điều 13 tại Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của 
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Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, UBND huyện 

Thạch Hà kính đề nghị miễn đóng góp quỹ năm 2022 cho các tổ chức kinh tế và 

người lao động trong các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn, 

người lao động trong các xã, thị trấn./. 

 

 Nơi nhận: 
- Cơ quan Quản lý Quỹ PCTT tỉnh; 
- TT huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng: NNPTNT, TCKH huyện;  
- Lưu: VT,TCKH, 
 Gửi : VB giấy + VB điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sáu 
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