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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 24

tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thu Quỹ phòng, chống thiên tai huyện Vĩnh Tường năm 2020

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của
Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy
định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh
về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-CT ngày 28/7/2015 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống
thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc;
UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên
tai huyện Vĩnh Tường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quỹ) với những nội dung
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích: Xã hội hóa công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao ý thức,
trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai;
đảm bảo mọi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ trong công tác phòng, chống và khắc
phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.
2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể; các doanh nghiệp;
công dân trong độ tuổi lao động (trừ đối tượng được miễn, giảm theo quy định)
trên địa bàn huyện có nghĩa vụ đóng góp Quỹ; đảm bảo thu đúng, thu đủ theo
thời gian quy định.
II. NỘI DUNG.

1. Đối tượng và mức đóng góp.
1.1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Mức đóng góp bắt buộc một
năm là 0,02% (hai phần vạn) trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo
báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng),
tối đa 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) và đựợc hạch toán vào chi phí hoạt
động sản xuất kinh doanh.
1.2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy
định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:
a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lự lượng vũ
trang huởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nuớc đóng góp 1
ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo

hiểm phải nộp;
b) Nguời lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm
theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã đựợc quy định tại Điểm a,
Điểm b ở trên, đóng góp 15.000đ/người/năm.
1.3. Khuyến khích các tổ chức, các cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện
cho Quỹ.
2. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp.
2.1. Đối tượng được miễn đóng góp.
a) Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như
thương binh;
b) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ;
c) Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ
phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;
d) Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường Đại
học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề;
đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên;
người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;
e) Người lao động thất nghiệp hoặc không có việc làm từ đủ 06 tháng trong
một năm trở lên;
g) Thành viên hộ gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; thành viên
thuộc hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùg xa; thành viên thuộc hộ gia đình bị
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn;
h) Hợp tác xã không có nguồn thu;
i) Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây
ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị; phải tu sửa mua sắm với giá trị lớn hơn hai
phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ
5 ngày trở lên.
2.2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp.
Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ.
3. Chỉ tiêu thu quỹ.
Chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 là: 1.248.689.000 đồng.
(Một tỷ, hai trăm bốn mươi tám, sáu trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn)
Trong đó:
- Các xã, thị trấn: 824.223.000 đồng;
- Khối các cơ quan của huyện: 424.466.000 đồng;
(Có biểu chi tiết kèm theo)
4. Thời gian nộp quỹ: Trước ngày 20/11/2020.

5. Tài khoản nộp quỹ
- Tên tài khoản: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
huyện Vĩnh Tường.
- Số tài khoản: 3751.0.3026445.00000
- Mã ĐVQHNS: 3026445
- Tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN huyện) theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thu Quỹ trên địa bàn
huyện và đề xuất với UBND huyện nộp Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh theo quy
định; báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với UBND
huyện để chỉ đạo kịp thời.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám
đốc các Doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch thu quỹ của cơ quan, đơn vị
mình; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động tham gia đóng góp Quỹ đảm bảo chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. Thực hiện thu,
nộp tiền vào tài khoản nêu trên đảm bảo đúng thời gian quy định và gửi xác
nhận nộp Quỹ phòng chống thiên tại về UBND huyện (qua Phòng Nông
nghiệp&PTNT) để theo dõi, tổng hợp.
3. Phòng Giáo dục & Đào tạo xây dựng kế hoạch thu quỹ trong toàn
ngành và triển khai việc thu Quỹ tới các trường học thuộc Phòng quản lý. Chủ
động theo dõi, đôn đốc các nhà trường thực hiện việc thu, nộp quỹ theo thời gian
quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
Giám đốc các Doanh nghiệp lưu ý thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban quản lý Quỹ PCTT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Cổng TT-GTĐT huyện;
- Lưu: VT, NN.
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