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Số:        /KH-UBND Ninh Hải, ngày 20 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Giao chỉ tiêu thu năm 2022 trên địa bàn xã

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ Về 
việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Thực hiện Quyết định số 5488/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện Ninh Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2022;

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
HĐND xã Ninh Hải về dự toán và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2022.

Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thu năm 2022 
trên địa bàn xã như sau:

1.  Công tác lãnh chỉ đạo, công tác vận động tuyên truyền.
Đề nghị Đảng ủy, TTHĐND, UBMTTQ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 

chỉ đạo cấp ủy chi bộ triển khai kế hoạch kịp thời, các ban ngành đoàn thể động 
viên tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm túc công tác 
giao nộp sản phẩm.

UBND xã chỉ đạo cán bộ công chức, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, cán bộ 
được uỷ nhiệm thu tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu kế hoạch thu và thu 
hồi nợ đọng.

Đề nghị các ông, bà Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, cán bộ uỷ nhiệm thu 
tăng cường đôn đốc giao nộp sản phẩm để hoàn thành kế hoạch giao thu và thu nợ 
của nhân dân phải nộp về UBND xã cho kịp thời.

2.  Công tác tuyên truyền.
Công chức văn hóa thông tin phối hợp với đài truyền thanh xã xây dựng kế 

hoạch và tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh về công tác giao thu năm 
2022. Thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền cho các khối 
các ngành về giao nộp sản phẩm. Hàng ngày cập nhật đầy đủ những thông tin tiến 
độ giao nộp sản phẩm của những hộ gia đình gương mẫu chấp hành để biểu dương 
kịp thời.

3.  Kế hoạch giao thu năm 2022
3.1. Thu ngân sách 
 Tổng chỉ tiêu thu ngân sách xã năm 2022 là 94.902.900 đồng trong đó nợ 

sản phẩm cũ là 77.146.900 đồng, chỉ tiêu giao mới năm 2022 là 17.756.000 đồng 
gồm: Các khoản giao chỉ tiêu (có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo.
        - Công điền thu 30.000đ/sào/năm.
        - Ao nhỏ đã lấp thu 75.000đ/sào/năm.

3.2. Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022



Thực hiện Kế hoạch số 158/UBND – NN  ngày 10/3/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về việc xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022.

- Mức đóng góp: Quy định tại Điều 12 Chương I của Nghị định số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ 
phòng, chống thiên tai.

- Đối tượng và mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai:
Mức đóng góp: Quy định tại Điều 12 Chương I của Nghị định số 78/2021/NĐ-

CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống 
thiên tai.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp 
luật về lao động đóng góp như sau:

+ 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 ở 
trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, 
phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 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 (ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b  
khoản 3, Điều 12, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ) 
đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

+ Tiếp nhận hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài.

- Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp thực hiện theo quy định tại 
Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ về việc thành 
lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 

- Kế hoạch dự kiến thu các nhóm đối tượng gồm: 36.236.000 đồng.
+ Đối tượng là cán bộ, công chức làm việc tại xã: 576.000 đồng.
+ Đối tượng nộp quỹ là người lao động tại các thôn, xóm dự kiến: 3.566 

người x 10.000 đồng = 35.660.000 đồng.
4.  Tổ chức thực hiện
- Thời gian triển khai kế hoạch giao thu cuối tháng 7 năm 2022.
- Thời gian thu đến hết tháng 8 năm 2022 là kết thúc đợt một. Sau đó quyết 

toán đợt 1 và các thôn tiếp tục thu nợ thời gian sau đó.
 Trưởng thôn, Phó trưởng thôn lập danh sách nợ gửi về UBND xã để có kế 

hoạch thu nợ tiếp theo.
- Chỉ tiêu thu năm 2022 phải thu dứt điểm 100%.



- Nợ cũ phấn đấu thu đạt 40% trở lên.
- Chỉ tiêu giao thu năm 2022 UBND xã giao cho các ông Trưởng thôn, Phó 

trưởng thôn tổ chức chỉ đạo đôn đốc thu. 
- Sau khi UBND xã triển khai kế hoạch giao thu, công chức văn hoá thông 

tin phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, 
các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền đơn vị mình; Trưởng thôn tổ chức 
triển khai đến nhân dân, thông báo chỉ tiêu giao thu năm 2022 tới từng hộ gia đình. 
Động viên nhân dân giao nộp đầy đủ đúng kỳ hạn.

- Các ông (bà) Trưởng thôn, Phó trưởng thôn tăng cường công tác kiểm tra 
đôn đốc để đạt tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao thu.

- Công chức Tài chính – Kế toán thường xuyên nắm bắt tiến độ giao thu và 
đôn đốc giao nộp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phối hợp với Trưởng thôn 
tham mưu giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thu. 

 Trên đây là kế hoạch giao thu các chỉ tiêu giao thu năm 2022 trên địa bàn xã 
Ninh Hải. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mức phát sinh 
đề nghị các thôn phản ánh về UBND xã (qua công chức Tài chính – Kế toán) để 
cùng thống nhất giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                     
- Đảng uỷ; TT HĐND xã;   
- Lãnh đạo UBND xã;
- Chủ tịch UBMTTQ xã;
- Trưởng các tổ chức CT-XH xã;
- Công chức có liên quan;
- Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diệu
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