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    Đức Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2020 

 

            Kính gửi:   

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh. 

   

 Thực hiện Công văn số 7884/UBND-NL1 ngày 24/11/2020 của UBND 

tỉnh về việc về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ 

Phòng chống thiên tai, sau khi nghiên cứu dự thảo ”Nghị định quy định về thành 

lập và quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai”, Ủy ban nhân dân huyện xin góp ý một 

số nội dung sau: 

1. Tại điều 16 về quản lý thu, kế hoạch thu nộp Quỹ đề nghị bổ sung quy 

định cụ thể về mốc thời gian để lấy số liệu xây dựng kế hoạch thu quỹ PCTT 

làm căn cứ xây dựng kế hoạch thu Quỹ. 

2. Đề nghị bổ sung quy định về xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm đóng 

chậm hoặc không đóng quỹ Phòng chống thiên tai, đặc biệt là đối với các doanh 

nghiệp. 

3. Các nội dung còn lại đồng tình và không có ý kiến gì thêm. 

Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chi cục Thuỷ lợi được biết để tổng hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh theo 

quy định./.           
 

 Ư 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, NN. 
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