
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p  — Ttr do — Hanh phñc 

So: / UBND- KT Cu'a Ló, ngày tháng 6 nàm 2021 
V/v trin khai thu qu5 PCTT näm 2021 

Kinh gri: 
- Các phOng, ban, ngành, dan vj trên dja bàn thj xà; 
- UBND các phu'à'ng; 
- Các trnong hoc, t chüc, doanh nghip dong trên dja bàn thj xä. 

Thirc hin k hoch thu Qu Phông chng thiên tai nãm 2021 và d dam bão chi 
tiêu kê hoch Tinh giao, UBND thj xà Ccra Lô yêu câu Thñ truO'ng các phông, ban, ngành 
don vj lien quan, Chñ tjch UBND các phung trin khai thirc hin tt các ni dung sau: 

1. Phông Kinh tê chü trI phi hçp vi các phông, ban, ngành lien quan t chirc thu 
Qu' phông chng thiên tai nàm 2021 theo quy djnh dM vi các di tu'çrng: 

Can bô, cong chi'ic, viên chirc trong các trung hoc, co quan, t chtrc, luc lu'ang vu 

trang hu&ng luong tr ngân sách, can b quãn l trong cac doanh nghip nhà nu'âc, mñ'c 
dóng QuS là 1 ngày liro'ng/ngu'ô'i/näm theo müc luang co' ban sau khi tri.ir các khoãn 
thuê, bão him xà hi, báo him y t, báo him tht nghip. 

DM vó'i các t chuite, cá nhân chu'a np qu PCTT nãm 2020 thi rà soát, truy thu 
theo quy djnh. 

2. UBND các phtrô'ng triên khai thu Qu5 ella các dôi tu'Q'ng: 
- Các t chüc, ho kinh doanh, Hop tác xâ, doanh nghip tu' nhân, cOng ty TNHH 

cO vn du tu trong nuc do Chi ciic thus thj xã quán l, mitc dóng gop trong 1 nãm là 
hai phn vn (2/10.000) trên tng s tài san hin có nhu'ng ti thiu 500.000 dng (Näm 
tram ngàn dng), ti da 100.000.000 dng (Met tram triu dng) và du'gc hch toán vào 
chi phi hot dng san xut kinh doanh. 

- Lao dng khác trén dja bàn, miitc dong gop là 15.000 dIng/ngu'ô'i/näm. 
- UBND các phuurng duçic trIch không qua 20% trên tOng sO thu, dê thirc hiên các 

nhim vii PCTT tti dja phu'ang theo diu 10, 11, 12 cUa Quy ch t chute và hot dng 
cuta Qu PCTT tti quyt djnh s 2152/QD-UBND ngày 03/7/2020 cüa Chü tjch UBND 
tinh Ngh An. 

3. Các to chfrc, ho kinh doanh, Hop tác xã, doanh nghip tu' nhân, cong ty 
TNHH; Can bô, cOng chutc, viên chute trong các Ca quan, tO chute, lrc lu'ng vu trang 
hung luong, can b quãn l trong các doanh nghip nhà nu'Oc và ngu'äi lao dng khác 
trên dja bàn thi xã thirc hiên tt vic nôp qui theo quy dinh. 

4. UBND các phu'ô'ng, các ban, ngänh, don v CO trách nhim tng hop sO tiên 
dóng Qu phOng, chéng thien tai và np vào theo dja chi: 

Ban chi huy phbng clz6ng t/iiên tal và Tim kilm ct'ru nçin t/zj xã Cu'a Là 
S tài khoán: 3761.0.3026548.91049 Mo tal k/io bic N/ia nu'óv 1/if xã Gira Là. 
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Thii gian np: + Dot 1: tru*c ngày 25/7/2021 
+ Dot 2: Truvc ngãy 25/10/2021 

M9i vu&ng mc d nghj lien h Ban chi huy phOng cMng thiên tai và TIm kim 
cüu nan thi xà Cfra Lô (trirc tip qua phông Kinh t) d duçic huàng dan. Din thoi lien 
h: d/c Phm Thanh Hãi 0987677486, Email:phongkinhtecualo@gmai1.com.  

Yêu cu Thu truâng các phOng, ban, ngành, don vj lien quan, Chü tjch UBND các 
phumg, Giám dc các Doanh nghip nghiêm tue trik khai th1rc hin tht ni dung trên./.fl, 

No'i nhãn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu' trên; KT. CHU TICH 
- Van phông TT Ban CH PCTT tinh (b/c); PHO CHIU TJCH 
- TT Thi üy,TT HDND (b/c); 

- ChU tjch, các phó chü tjch UBND thj xã; 

- Luu VT, KT.A 

VO Van Hñng 


	Page 1
	Page 2

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-06-10T10:41:40+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-06-10T10:41:45+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-06-10T10:41:50+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




