
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TCKH 
    V/v báo cáo xây dựng kế hoạch thu 

quỹ PCTT năm 2021 

 
             TP. Hà Tĩnh, ngày      tháng  5  năm 2021 

     

  Kính gửi: Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. 
 

  Thực hiện Văn bản số 1597/UBND-NL1 ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021; 

UBND thành phố đã có Văn bản số 741/UBND-TCKH ngày 07/4/2020 đề nghị  

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch 

thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021; trên cơ sở số liệu báo cáo của các đơn 

vị, UBND thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết Quỹ phòng chống thiên tai năm 

2021 (Phụ lục chi tiết kèm theo). 

 Trong quá trình lập kế hoạch có một số vướng mắc, khó khăn như sau: 

 - Xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai của các doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố: Theo danh sách doanh nghiệp do Sở Kế hoạch đầu tư gửi 

kèm theo Văn bản số 679/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/3/2021, trên địa bàn thành 

phố có 2.884 doanh nghiệp (chiếm 31,1% số DN toàn tỉnh); tuy nhiên, theo số 

liệu Cục thuế tỉnh, Chi cục thuế khu vực Thành phố - Cẩm Xuyên thì có 1.976 

DN trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, trong đó có nhiều DN không hoạt động tại 

trụ sở chính, không nộp báo cáo tài chính năm 2020 nên không có căn cứ lập kế 

hoạch thu quỹ năm 2021 đối với các doanh nghiệp này.  

 - Về việc thu thập số liệu để lập quỹ của khối cán bộ, công chức, viên 

chức: Đối với một số cơ quan cấp tỉnh do Sở Nội vụ quản lý quỹ lương thì Sở 

Nội vụ đã cung cấp đầy đủ thông tin lập kế hoạch thu quỹ. Tuy nhiên, một số cơ 

quan cấp tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn thành phố (không do Sở Nội vụ 

duyệt quỹ lương) thì không phối hợp đối chiếu kịp thời nên việc tổng hợp số liệu 

không chính xác; UBND thành phố lập dự toán trên cơ sở số liệu do Bảo hiểm 

xã hội cung cấp về số lượng biên chế, quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội. 

 Kính đề nghị Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở: NN&PTNT; KHĐT, Nội vụ 

Tài chính; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Chi cục thuế KV TP và CX; 

- Các phòng: TC-KH, Kinh tế; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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