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THÔNG BÁO 

Chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống thiên tai cho các cơ quan,  

đơn vị, các tổ chức hạch toán độc lập trên địa bàn huyện, năm 2022 

 
 

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

lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch thu Quỹ 

PCTT năm 2022. Uỷ ban nhân dân huyện thông báo chỉ tiêu thu, nộp Quỹ PCTT 

năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hạch toán 

độc lập trên địa bàn huyện năm 2022 các nội dung sau: 

1. Chỉ tiêu thu, nộp Quỹ PCTT của các đơn vị như sau: 

Tổng số thu, nộp Quỹ PCTT là: 1.370.469.000 đồng, cụ thể: 

- Khối cán bộ, công chức, viên chức khối các cơ quan, đơn vị, trường học 

cấp huyện là 98.884.000 đồng (có phụ lục số 01 kèm theo). 

- Khối cán bộ, công chức cấp xã là 16.457.000 đồng (có phụ lục số 02 kèm theo). 

- Người lao động thuộc các xã, thị trấn là 417.610.000 đồng (có phụ lục số 

03 kèm theo) 

- Các tổ chức hạch toán độc lập và người lao động trong các tổ chức hạch 

toán độc lập trên địa bàn huyện là 837.518.000 đồng (có phụ lục số 04 kèm theo). 

2. Thời gian nộp Quỹ: Hoàn thành trước ngày 30/10/2022. 

3. Quỹ PCTT năm 2022 được nộp vào Tài khoản số 3751.0.9099415.00000 

của Quỹ phòng chống thiên tai huyện, mở tại Văn phòng KBNN tỉnh Hà Tĩnh. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chi cục Thuế Khu vực Thạch Hà - Lộc Hà 

chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, thị trấn thu Quỹ PCTT đối với các tổ 

chức hạch toán độc lập đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thu, nộp Quỹ PCTT năm 2022 đầy đủ, 

đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- TTr HU, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà; 

- Các tổ chức hạch toán độc lập trên địa bàn; 

- Các trường học, trạm y tế xã; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TC-KH. 
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