
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:          /UBND-NN 

V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, 

chống thiên tai năm 2020 (lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

     Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện 

Đình Lập về giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020. 

Ngày 25/10/2020 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1288/UBND-

NN về việc đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 gửi các đơn 

vị. Tuy nhiên, tính đến ngày 07/01/2021, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mới thu Quỹ phòng, chống 

thiên tai năm 2020 được 104 cơ quan, đơn vị với tổng số tiền thu được là 

217.327.000 đồng, đạt 83,18% kế hoạch; còn 21 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện 

thu, nộp và 06 cơ quan, đơn vị chưa thu, nộp đủ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 

2020 theo quy định. (Chi tiết có danh sách các cơ quan, đơn vị kèm theo Công 

văn) 

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về phòng chống thiên 

tai, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Quyết định giao chỉ 

tiêu thu của UBND huyện tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 03/6/2020, 

khẩn trương thực hiện thu và nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 theo quy 

định.  

Các đơn vị thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai về Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, thời gian hoàn thành trước ngày 20/01/2021. 

Lưu ý: Đây là quỹ bắt buộc thực hiện theo Luật định, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị khẩn trương thực hiện; cơ quan, đơn vị nào không nghiêm túc thực 

hiện thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện./. 
 

Nơi nhận:                        
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;   

- Lưu: VT.          

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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