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Kính gửi: 
  

  - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

  - Các Công ty, trạm trại, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

  - Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

  - Các trường học trên địa bàn huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-SNN-TC, ngày 06/10/2015 của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn 

Quy định về quản lý, thu nộp, miễn đóng góp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1139/QĐ-UBND, ngày 13/5/2021 

của UBND huyện Tràng Định về việc giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống 

thiên tai năm 2021. UBND huyện đã ban hành Công văn số 993/NN&PTNT-

UBND, ngày 13/7/2021 về việc đôn đốc nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 

(lần 1) để đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tổ chức thu nộp 

theo quy định. Tính đến hết ngày 01/10/2021 đã có 77 cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp  nộp được 310.207.760 đồng/461.000.000 đồng đạt 67,29% chỉ tiêu của 

UBND tỉnh giao.  

Để công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 đạt chỉ tiêu, 

đúng với tiến độ, kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện Tràng Định có ý kiến 

như sau: 

1. Các phòng ban trực thuộc UBND huyện; các đơn vị, cơ quan Trung ương, 

tỉnh đóng trên địa bàn huyện; các Công ty, trạm trại, doanh nghiệp trên địa bàn và 

hoạt động trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn triển khai đôn đốc thực hiện nghiêm 

túc Quyết định số 1139/QĐ-UBND, ngày 13/5/2021 của UBND huyện Tràng 

Định về việc giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Phòng 

quản lý nộp Quỹ PCTT năm 2021 theo quy định. 

3. Các đơn vị nộp Quỹ Phòng chống thiên tai qua số tài khoản: 

3761.0.1017183.91049 Tại Kho bạc nhà nước huyện Tràng Định (nộp tại ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định). Hoàn thành nộp Quỹ trước 

ngày 30/10/2021 để giao nộp về Quỹ PCTT của tỉnh (các đơn vị nộp Quỹ  xong  

mang chứng từ đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp theo 

tháng, kịp thời báo cáo tỉnh. Các đơn vị nào nộp chậm, người đứng đầu cơ quan 
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chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và là tiêu chí để xét, đánh giá, xếp 

loại thực hiện nhiệm vụ năm 2021). 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi báo cáo số liệu về Ủy 

ban nhân dân huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (báo cáo bằng văn 

bản hoặc bản mềm gửi theo địa chỉ mail: nongnghieptdls@gmail.com. 

(có biểu tổng hợp các đơn vị chưa nộp và chưa nộp đủ kèm theo) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT-TKCN huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, NN&PTNT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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