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 Kính gửi:   

- HĐND phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang; 

- UBND phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 
3152/UBND-TH ngày 28/8/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ 

họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó có ý kiến cử tri 
phường Mỹ Lâm thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Xem xét lại mức đóng quỹ 
ủng hộ phòng chống thiên tai, hiện nay mức đóng tính theo hộ gia đình và thu 

theo độ tuổi lao động là chưa hợp lý”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến trả 
lời như sau:  

1. Quỹ Phòng chống thiên tai (PCTT) là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài 
ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Việc thu nộp Quỹ phòng 
chống thiên tai của các tổ chức, cá nhân, không phải là “quỹ ủng hộ” mà là trách 

nhiệm bắt buộc được quy định tại khoản 2, Điều 10 của Luật Phòng chống thiên 
tai. Quỹ không thực hiện thu theo “hộ gia đình”, nguồn tài chính của Quỹ được 
hình thành từ kinh phí đóng góp bắt buộc của các tổ chức kinh tế trong và ngoài 

nước trên địa bàn; công dân Việt Nam từ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy 
định của pháp luật về lao động, bao gồm: 

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ 

trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 
ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo 
hiểm phải nộp. 

- Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm 
theo mức lương tối thiểu vùng. 

- Người lao động khác đóng 15.000 đồng/người/năm (trừ các đối tượng 

được miễn giảm tại Điều 6, Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014). 

2. Tuy nhiên, ngày 01/8/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai và có hiệu 

lực từ ngày 15/9/2021, trong đó tại khoản 3, Điều 12 quy định về mức đóng góp  
đối với 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: 
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- 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 và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia 
cho số ngày làm việc trong tháng. 

- 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. 

- Người lao động khác: Đóng góp 10.000 đồng/người/năm (trừ các đối 

tượng được miễn giảm tại Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP). 

Vì vậy sau khi Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 có hiệu lực, 
mức đóng góp của các đối tượng là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ 

hưu đã có sự điều chỉnh giảm để phù hợp với điều kiện thực tế của người lao 
động. Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan 
liên quan để triển khai thực hiện Quỹ PCTT theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước.     

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị cử tri phường Mỹ Lâm, thành 
phố Tuyên Quang của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị UBND và HĐND 
phường Mỹ Lâm thông báo để cử tri được biết./.                                                                                                                                                    

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (Trả lời) 
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- UBND thành phố Tuyên Quang;      (P/hợp) 
- HĐND thành phố Tuyên Quang;  
- Phòng KH-TC Sở;  
- Lưu VT,TL.(Đạt).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

  

 
Nguyễn Công Hàm 
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