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Kính gửi: Liên đoàn cán bộ các Tổ dân phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ về quy 

định thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai; Căn cứ Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh; 

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc thu quỹ PCTT 

năm 2022, UBND phường Bắc Hà đề nghị các TDP tiến hành rà soát các đối tượng 

thuộc diện nộp quỹ PCTT năm. Khi tiến hành rà soát các TDP lưu ý các đối tượng 

được miễn đóng góp quỹ PCTT không đưa vào danh sách. Cụ thể các đối tượng sau 

được miễn đóng quỹ: 

+ 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. 

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

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang 

hưởng phụ cấp sinh hoạt phí. 

+ Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. 

+ 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. 

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

trong 1 năm trở lên. 

+ Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

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

đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn. 

Đề nghị các TDP tiến hành rà soát và nộp danh sách về UBND phường trước 

ngày 20/5/2022 (qua Kế toán - Ngân sách) nhằm đảm bảo kế hoạch thu quỹ kịp 

thời, đạt kết quả cao./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQ phường; 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; 
- Kế toán – Ngân sách; 
- Lưu: VT, VP. 
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