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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phường Hà Huy Tập, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện thu các loại quỹ năm 2022 
 

Căn cứ công văn 823/UBND-TCKH về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin 

về giao kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 và triển khai xây dựng kế 

hoạch phòng chống thiên tai cuả UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 20/4/2022; 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu quỹ phòng chống thiên tai và vận động các loại 

quỹ tự nguyện năm 2022, UBND phường hướng dẫn và triển khai kế hoạch rà soát, 

lập bộ, thu nộp, quản lý các loại quỹ năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Tăng cường công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của các cấp, 

các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác thu các loại quỹ 

bắt buộc và quỹ vận động năm 2022. 

       - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm với người dân, cộng đồng và toàn  xã  hội về 

công tác nộp quỹ bắt buộc: Quỹ Phòng chống thiên tai đối với lao động tự do trên địa 

bàn và các quỹ vận động: Quỹ bảo trợ trẻ em và quỹ đến ơn đáp nghĩa. 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội 

nhằm xây dựng phương án thu các loại quỹ một cách chất lượng nhất để sụng dụng 

hiệu quả và tiết kiệm.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

1. Quỹ bắt buộc ( Quỹ Phòng chống thiên tai) 

Hiện nay, Quỹ Phòng chống thiên tai được thực hiện theo Nghị định 78/2021 

NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định về việc thành lập và quản lý quỹ Phòng chống thiên 

tai theo đó mức quy định như sau:  

1.1.Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập 

Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa 

bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 

31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn 

đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh 

doanh của tổ chức.(Cơ quan nộp tiền mặt tại ban tài chính UBND Phường hoặc 

chuyển khoản nộp vào Tài khoản số:  3722.0.1080156.00000 tại KBNN Hà Tĩnh. 

Đơn vị nhận tiền: UBND phường Hà Huy Tập). 

1.2. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao 

động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm 

như sau: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao 

động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở 

trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố 
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thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, 

phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang 

đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. 

(Nộp tại đơn vị công tác). 

b) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp 

đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong 

tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều 

doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài 

nhất.(Nộp tại đơn vị công tác). 

c) Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b 

khoản này, đóng góp 10.000 đồng/người/năm.(Tổ TDP vận  động thu, nộp tại UBND 

Phường) 

1.3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho 

Quỹ 

1.4. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp: 

1.4.1. Đối tượng được miễn đóng góp: 

a) Đối tượng  được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo  

quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020. 

b) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang 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 cấp, dạy nghề. 

đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người 

mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp 

huyện trở lên. 

e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng 

trong 1 năm trở lên. 

g) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

h) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên hộ gia 

đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III 

và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo các Nghị 

định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan; thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, 

cháy nổ, tai nạn. 

i) Hợp tác xã không có nguồn thu. 

k) Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại 

do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị 

lớn hơn hai phần vạn (0,02%) tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản 
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xuất kinh doanh từ 05 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.4.2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp: 

Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh. Mức giảm 

đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế 

công bố hàng năm. 

2. Quỹ mang tính chất vận động, tự nguyện năm 2022 

2.1. Qũy Đến ơn, đáp nghĩa 

Thực hiện theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa tỉnh Hà Tĩnh. 

2.1.1.Các đối tượng được vận động bao gồm: 

a) Công dân đang làm việc tại: 

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội khác; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; 

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 

- Cơ sở văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các 

ngành sự nghiệp khác. 

b) Người làm nghề tự do; 

2.1.2. Các đối tượng không thuộc diện được vận động : 

a) Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với 

nam; 

b) Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng; 

c) Người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật; 

d) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; 

đ) Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, 

trung cấp, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề. 

Do không quy định mức đóng cụ thể cho từng đối tượng nên các TDP vận 

động các tổ chức, các nhân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, sinh sống trên 

địa bàn đóng góp Quỹ trên tinh thần tự nguyện. 

2.2. Qũy Bảo trợ trẻ em: 

Thực hiện Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh. 

 Theo quy định tại điều 7: Nguồn thu của Quỹ Bảo trợ trẻ em gồm: 
a.Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp bằng tiền, hiện vật, giấy tờ có giá, 

các quyền tài sản và các loại tài sản khác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 
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nước dưới hình thức ủng hộ, hợp đồng tặng cho tài sản, hiến tặng, di chúc của người 

để lại tài sản hoặc các hình thức khác và Quỹ phù hợp với quy định của Pháp luật. 

b. Kêu gọi đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân các nhà 

hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 

c.Tiếp nhận tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể để thực hiện theo ủy quyền của 

tổ chức, cá nhân tài trợ. 

d.Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp 

đ. Các khoản thu hợp pháp khác. 

Do không quy định mức đóng cụ thể cho từng đối tượng nên các TDP vận 

động các tổ chức, các nhân trên địa bàn đóng góp qũy trên tinh thần tự nguyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Giao cho các thành viên tổ công tác phụ trách địa bàn, Bí thư, Tổ trưởng các 

TDP căn cứ vào số hộ gia đình và danh sách các đối tượng thuộc diện phải nộp để tổ 

chức rà soát danh sách hoàn thành trước ngày 15/5/2022.  

- Đề nghị UBMTTQ, cùng các ban ngành đoàn thể của Phường phối hợp vận 

động nhân dân đóng góp để xây dựng các loại quỹ.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện thu các loại quỹ năm 2022 của UBND 

phường Hà Huy Tập. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức vận động thu các loại quỹ đúng quy định và nộp về 

UBND phường qua công chức tài chính trước ngày 30/5/2022. Danh sách vận động 

các quỹ  được niêm yết công khai tại nhà văn hóa của các cổ dân phố. Trong quá trình 

thực hiện có gì khó khăn vướng mắc, báo cáo về UBND phường để chỉ đạo giải 

quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Chủ tịch MTTQ; 

- Trưởng các đoàn thể;    

- Lưu:KT, QS, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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UBND PHƯỜNG HÀ HUY TẬP        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ DÂN PHỐ….                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Phường Hà Huy Tập, ngày     tháng 05 năm 2020 

 

BIÊN BẢN 

RÀ SOÁT CÁC ĐỐI TƯỢNG 

HUY ĐỘNG THU NỘP CÁC QUỸ PCTT NĂM 2020 

 

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2020. Tại ………………………………… 

Tổ khảo sát chúng tôi gồm có: 

Đại diện tổ công tác của Phường 
1. Đồng chí:…………………………………….. 

Đại diện Tổ dân phố: 

1. Đồng chí: …………………………………….  

2. Đồng chí:…………………………………….. 

2. Đồng chí: …………………………………….  

Nội dung làm việc: Rà soát thống nhất các đối tượng vận động, đóng góp các 

quỹ năm 2020 

Quỹ Phòng chống thiên tai: 
1. Tổng số công dân tử đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động (55 tuổi đối với Nữ và 

60 tuổi đối với Nam) do TDP quản lý:……...………………….. 

2. Lao động là CBCC, lao động trong doanh nghiệp:…...………….…….. 

3. Lao động được miễn giảm quỹ PCTT:……..………………………….. 

Trong đó: 

- Người có công ( thương binh, bệnh binh….).………..…… 

- Quân nhân: …………………………………………..…… 

- Học sinh, sinh viên:……………………………..……….... 

- Người khuyết tật, tàn tật, ốm đau:……………...…….…… 

- Người thất nghiệp:……………………………..…….……. 

- Người nghèo, cận nghèo:…………………………………. 

4. Lao động phải đóng nộp quỹ PCTT:………………..…………………. 

Tổng số tiền quỹ phải đóng nộp Quỹ PCTT:……...…………………… 

…………………………………………………….………………..………

………………………………………………………………………... 

ĐẠI DIỆN TỔ CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN TỔ DÂN PHỐ 
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