
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-KT 

Về việc đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, 

chống thiên tai năm 2022 

Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

 
  Kính gửi: 

      - Các Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã; 

      - Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

      - Ủy ban nhân các xã, phường. 

        (gọi chung là các đơn vị) 

  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai, Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 

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

định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai; 

Thực hiện Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2022.  

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Thông báo số 

1250/TB-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 Về việc triển khai thu, nộp Quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2022, trong đó hạn nộp quỹ phòng, chống thiên tai 

năm 2022 nộp xong trước ngày 25 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, đến ngày 

15/12/2022 còn một số đơn vị chưa thực hiện thu, nộp Quỹ theo quy định. 

Để đảm bảo công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 đạt 

chỉ tiêu tỉnh và đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị 

các đơn vị tổ chức thu, nộp Quỹ, phòng chống thiên tai năm 2022. Cụ thể như 

sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thành phố Cao Bằng 

 Tổ chức thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị đảm bảo đầy đủ, kịp thời và 

đúng quy định (theo biểu phụ lục 01 gửi kèm theo công văn này). 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Tổng hợp danh sách các đơn công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên 

địa bàn xã, phường để đôn đốc các đơn vị thực hiện thu, nộp theo quy định (theo 

biểu phụ lục 02 gửi kèm theo công văn này). 



 

 

 
 

3. Các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng: Tổ chức thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đảm bảo đầy đủ, 

kịp thời và đúng quy định (theo biểu phụ lục 02 gửi kèm theo công văn này). 

4. Thời gian, địa chỉ nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 

- Thời gian đôn đốc thu nộp Quỹ: các đơn vị thu, nộp Quỹ Phòng, 

chống thiên tai năm 2022 xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2022. 

- Địa chỉ nộp Quỹ: Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng số tài 

khoản: 8314201017210 tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh thành phố Cao 

Bằng.  

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc theo dõi, tổng hợp kết quả thu, đề nghị các 

đơn vị khi chuyển khoản cần ghi rõ tên đơn vị nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 

năm 2022. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện thu, nộp quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 theo 

đúng quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Thành uỷ; 

- TT. HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


		2022-12-26T08:29:30+0700


		2022-12-26T09:39:51+0700


		2022-12-26T09:39:51+0700


		2022-12-26T09:39:51+0700




