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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày         tháng      năm 2018 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện; 

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; 

- Trạm trưởng Trạm Y tế xã; 

- Thủ trưởng các tổ chức kinh tế độc lập. 

 

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2018; 

Văn bản số 361/TB-UBND ngày 02/8/2017 của UBND huyện về việc Thông 

báo chỉ tiêu thu, nộp Quỹ PCTT cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện 

năm 2018. Theo báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, đến thời điểm 

hiện nay tiến độ thu, nộp Quỹ PCTT của các địa phương, đơn vị trên địa bàn 

huyện chỉ mới đạt 24% kế hoạch tỉnh giao, trong đó nhiều địa phương, đơn vị 

chưa triển khai thực hiện. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao, UBND 

huyện yêu cầu: 

Thủ trưởng các địa phương, đơn vị có tên trên chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ 

đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc địa phương, đơn vị mình 

khẩn trương thu, nộp Quỹ PCTT năm 2018 theo đúng quy định. Đối với các tổ 

chức kinh tế hoạch toán độc lập đóng trên địa bàn huyện, yêu cầu Chi cục Thuế 

huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn đôn đốc thu, nộp Quỹ PCTT năm 

2018 theo chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh phân bổ (Có số liệu kèm theo). 

Quỹ PCTT năm 2018 được nộp vào Tài khoản số: 3751.0.9015907.00000 

của Quỹ phòng chống bão lụt huyện Thạch Hà mở tại KBNN huyện, trước ngày 

14/12/2018. 

Nếu quá thời hạn trên, các địa phương, đơn vị không hoàn thành việc thu, 

nộp Quỹ PCTT theo kế hoạch tỉnh giao thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11,  

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có tên trên nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng: TCKH, NNPTNT; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Việt Hà 
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