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THÔNG BÁO 

Về việc thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai thành phố năm 2021 
 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; 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; Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của 

Chính phủ; Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và Quyết định số 

1747/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ 

chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Sơn La;  

Thực hiện Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành 

phố về việc giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021. 

UBND thành phố Sơn La thông báo việc thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai 

năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Định mức, đối tượng thu quỹ  

(1) Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố: Đề nghị 

quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đóng 01 ngày 
lương/người/năm (theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm 

phải nộp). 

(2) Đối với UBND các xã, phường 

- Quán triệt tới cán bộ, công chức đóng 01 ngày lương/người/năm (theo mức 

lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm); cán bộ hoạt động không 
chuyên trách (trong độ tuổi lao động) đóng 15.000 đồng/người/năm. 

- Chỉ đạo bản, tiểu khu, tổ dân phố triển khai thu đối với người lao động 

khác đóng 15.000 đồng/người/năm (trừ đối tượng nộp là cán bộ, công chức, viên 
chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý 
trong các doanh nghiệp nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp); sử 

dụng biên lai thu do Sở Tài chính phát hành. 

(3) Đối với các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn thành phố: 

- Mức đóng góp bắt buộc là hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản 

xuất kinh doanh nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100.000.000 đồng và được 
hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Mức đóng góp theo lương của cán bộ quản lý, người lao động trong các 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Sơn La: Thực hiện đóng 01 ngày 
lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điểm c, Khoản 1, 
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Điều 3 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ và Công văn 
số 18/LĐTHXH-LĐVL&GDNN ngày 06/01/2020 của Sở Lao động TBXH tỉnh 

Sơn La; cụ thể: Đóng 143.000 đồng/người/năm (mức đóng góp bằng mức lương tối 
thiểu vùng 3.430.000 đồng/tháng chia cho số ngày lao động bình quân một tháng 
là 24 ngày). 

2. Hình thức nộp quỹ  

(1) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND các xã, phường; các công ty, doanh 

nghiệp, hợp tác xã sau khi thu quỹ, thực hiện chuyển khoản hoặc nộp bằng tiền mặt 
vào tài khoản như sau: 

- Tên tài khoản: Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Sơn La. 

- Số tài khoản: 3761.0.9083283.91049.00.000 (số tài khoản tiền gửi 3761, 

mã ngân sách cấp 0, mã quan hệ ngân sách 9083283, mã mục tiêu 91049). 

- Tại: Kho bạc nhà nước Sơn La. 

(2) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc thu, 

nộp Quỹ phòng, chống thiên tai; đề nghị gửi danh sách thu, nộp và giấy nộp tiền 

(Bản phô tô) về UBND thành phố Sơn La (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) để 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

3. Thời gian nộp quỹ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Nghị 
định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, cụ thể: “Đối với cá nhân 

nộp một lần trước 30 tháng 5 hàng năm; đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập 
nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 30 tháng 5, số còn lại nộp trước 30 tháng 10 

hàng năm”. 

UBND thành phố Sơn La trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn; các phòng, ban, đơn vị; UBND các 
xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức, triển khai 

thực hiện có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, số 
điện thoại:  02123.855069, 0912.555.116 (đồng chí Nguyễn Thị Phượng) để được 

hướng dẫn thực hiện./. 

(Thông báo này thay cho Thông báo số 456/TB-UBND ngày 12/7/2021 của 

UBND thành phố Sơn La). 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh đóng trên địa bàn 
thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Ban chỉ huy PCLB - GNTT thành phố; 
- Các phòng, ban, đơn vị; UBND xã, phường 
thuộc thành phố; 
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
hợp tác xã đóng trên địa bàn thành phố; 
- Lưu: VT, TCKH, Nguyễn Phượng (850b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thế Phương 
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