
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-UBND Kon Tum, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai  

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 

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

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-QPCTT 

ngày 23 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum với các nội dung như sau: 

1. Tổng số tiền thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 (theo kế hoạch các 

đơn vị đã lập) là 1.122.339.000 đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, ba trăm 

ba mươi chín ngàn đồng). 

a) Thu Quỹ Phòng, chống thiên tai từ đối tượng cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan tổ chức cấp tỉnh (Khối đảng, hành chính sự nghiệp) là 

203.266.000 đồng. 

b) Thu Quỹ Phòng, chống thiên tai từ đối tượng cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan, tổ chức cấp huyện và người lao động khác (do Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã thu theo ủy quyền) là 703.319.000 đồng. 

c) Thu Quỹ Phòng, chống thiên tai từ đối tượng các tổ chức kinh tế, các doanh 

nghiệp (kể cả người lao động trong doanh nghiệp và tài sản) là 215.754.000 đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục 01, 02, 03 kèm theo) 

2. Đối tượng, mức đóng góp Quỹ bắt buộc là các tổ chức kinh tế trong nước, 

nước ngoài và công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 3 Điều 12 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ thực hiện theo quy 

định Điều 13 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 
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4. Thời hạn nộp Quỹ theo quy định Điều 15 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

 5. Công khai nguồn thu, chi Quỹ: 

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải công khai danh sách thu, nộp quỹ của cá 

nhân cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động 

thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, bằng các hình thức: Thông báo bằng văn bản, 

niêm yết tại cơ quan, đơn vị, tổ chức; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ 

ngày chuyển vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh. 

b) Cấp xã phải công khai kết quả thu nộp, danh sách người lao động đã đóng 

quỹ trên địa bàn; tổng kinh phí được cấp cho công tác phòng, chống thiên tai và 

nội dung chi bằng các hình thức: báo cáo giải trình công khai tại cuộc họp tổng kết 

hàng năm, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, Trung tâm văn hóa các thôn 

và thông báo trên phương tiện truyền thanh xã. 

c) Cấp huyện phải công khai kết quả thu nộp, danh sách đối với các cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các hội (được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động), tổ chức kinh tế trong nước và 

nước ngoài đã đóng quỹ trên địa bàn huyện và từng xã; tổng kinh phí được cấp cho 

công tác phòng, chống thiên tai và nội dung chi bằng các hình thức: Báo cáo giải 

trình tại cuộc họp tổng kết hàng năm, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

d) Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh công khai kết quả thu, danh sách đối với 

các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các 

hội (được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động); tổ chức kinh tế trong 

nước và nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và từng huyện; báo cáo quyết 

toán thu chi; nội dung chi theo địa bàn cấp huyện bằng các hình thức: Gửi cơ quan 

quản lý Quỹ Trung ương; niêm yết tại trụ sở Quỹ cấp tỉnh; thông báo bằng văn bản 

tới cơ quan, tổ chức đóng góp quỹ; công khai trên trang thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ 

Phòng, chống thiên tai năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:  

 a) Các cơ quan, đơn vị cấp huyện, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh (do Chi cục Thuế quản lý) và Ủy ban nhân dân cấp xã nộp tiền 

vào tài khoản của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 b) Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, cơ quan trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

(do Cục Thuế tỉnh quản lý) và Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp tiền vào Tài khoản 

Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum số 3761.0.3026502.91049 tại Kho bạc 

Nhà nước tỉnh Kon Tum trước ngày 30 tháng 10 năm 2022. 
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 2. Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế cấp 

huyện có trách nhiệm nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 vào Tài khoản 

của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 3. Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tổ chức thu Quỹ Phòng, chống 

thiên tai năm 2022 của các đối tượng người lao động khác trên địa bàn (trừ các đối 

tượng đã thu tại điểm 1 và 2 Điều này); Ủy ban nhân dân cấp xã giữ lại tối đa 

không quá 28% số thu trên địa bàn để hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu 

(không quá 5%); chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ 

(không quá 3%) và chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 

(không quá 20%). Số tiền thu quỹ còn lại (Tối thiểu 72% số thu trên địa bàn) nộp 

vào tài khoản của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm mở tài khoản để 

thực hiện thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn theo ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ lại tối đa không quá 23% số thu 

trên địa bàn (Bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai tại cấp huyện (không quá 20%) và chi phí hành chính phát sinh liên 

quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%). Số tiền còn lại (Tối thiểu 77% số thu 

trên địa bàn) nộp vào tài khoản Quỹ số 3761.0.3026502.91049 tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Kon Tum (Có Báo cáo kết quả triển khai thu Quỹ của địa phương gửi 

về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự 

tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh). 

 5. Cơ quan quản lý Quỹ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thu Quỹ từ các cơ 

quan, đơn vị, cơ quan lực lượng vũ trang theo quy định; đồng thời, phối hợp với 

Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, đôn đốc việc nộp Quỹ của các 

doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương, các tổ chức khác đóng trên địa bàn và Ủy 

ban nhân dân cấp xã đầy đủ, đúng tiến độ. 

6. Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm thông báo số thu Quỹ 

Phòng, chống thiên tai năm 2022 đến các cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân  

các huyện, thành phố theo phụ lục 01, 02, 03 đính kèm; đôn đốc các cơ quan, tổ 

chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc thu, nộp Quỹ theo quy 

định hiện hành, trường hợp gặp khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

 7. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thành phố đôn đốc các tổ chức 

kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp thuộc phạm 

vi quản lý, nộp tiền Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 vào tài khoản của Quỹ 

phòng chống thiên tai tỉnh (Tài khoản số 3761.0.3026502.91049 tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Kon Tum), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi các đơn vị đóng 

trên địa bàn. 

 8. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, Quỹ Phòng, 

chống thiên tai chưa nhận được danh sách kế hoạch thu quỹ (có phụ lục 04 kèm 

theo), yêu cầu các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp tự tổ chức thu và nộp Quỹ 
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phòng chống thiên tai vào Tài khoản Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum 

số 3761.0.3026502.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum trước ngày 

30/10/2022 để kết thúc niên độ năm 2022 (Gửi Báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ năm 

2022 về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh theo địa chỉ số 296, phường Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc email pcttkontum@gmail.com để tổng hợp báo cáo). 

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; Chánh Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ 

dân sự tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                                                                             
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- Chi cục PCTT Miền trung và Tây nguyên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh;            

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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