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KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU PHƯƠNG ÁN VỤ CHIÊM 2022

         - Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy họp ngày 03 tháng 11 năm 2022
- Căn cứ biên bản họp giao ban ngày 04/11/2022 của UBND xã Hà Kỳ.
Để công tác thu phương án vụ Mùa năm 2022 đạt kết quả cao đảm bảo công 

khai, tận thu nguồn ngân sách.

UBND xã xây dựng kế hoạch chi thiết thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
I. NỘI DUNG THỰC HIỆN - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Về lập danh sách thu, tổng hợp danh sách nợ cũ
Bộ phận Văn phòng một cửa, cùng các đồng chí trưởng phó thôn thực hiện 

công tác thu phương án tổng hợp báo cáo danh sách thu, chốt danh sách nợ vụ Chiêm 
2022 chuyển sang thu vụ Mùa 2022.

Nếu cá nhân nào thực hiện sai nguyên tắc tài chính, thu mà không báo khi phát 
hiện thì cá nhân người đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước UBND xã.

2. Về thu thầu công điền
Vụ chiêm 2022 vẫn thực hiện mức thu giao thầu theo nghị quyết HĐND xã là 

30kg thóc/sào/năm. Giá thu theo giá thuế nhà nước quy định.
Công chức địa chính xây dựng – môi trường cung cấp toàn bộ số liệu Quỹ đất 

công điền, danh sách biến động các hộ chuyển nhượng để công chức Tài chính – Kế 
toán chốt danh sách thu. Đề nghị các thôn tiếp tục rà soát lại diện tích công điền giao 
thầu tại thôn.

3. Việc thu thầu ao
Các thôn tập trung thống kê toàn bộ số lượng; diện tích các ao trong thôn đang 

giao thầu cho các hộ. Thực hiện theo Nghị quyết HĐND xã những ao hiện đang giao 
thầu gây ách tắc dòng chảy các thôn đã thông báo đến hộ gia đình có kế hoạch thu 
hoạch sản lượng cá thì không đưa vào thu trong vụ Mùa 2022. Các thôn lập danh sách 
báo cáo UBND xã.

Công chức địa chính - giao thông thủy lợi đối chiếu xem xét lập danh sách các hộ 
xây bờ đến hạn đối trừ và các hộ mới phát sinh mới đã nghiệm thu để lập danh 
sách thu.    

4. Thu phí vệ sinh môi trường
Năm 2022 tiếp tục thực hiện theo quyết định số 29 ngày 20 tháng 10 năm 2017 

của UBND xã áp dụng mức thu rác thải sinh hoạt là 4.000đ/khẩu/tháng.



Các thôn tập trung rà soát lại số nhân khẩu hiện tại để tận thu. Những hộ kinh 
doanh báo thu trên phương án thêm 60.000đ.

5. Thu quỹ bảo vệ.
Các thôn phối hợp với công an xã rà soát số nhân khẩu hành chính tại xã của từng 

hộ thực hiện thu 5.000đ/khẩu/vụ.
6. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ vào hồ sơ thuế chu kỳ 2022 - 2026 các hộ đã thực hiện kí kết và sổ bộ thuế 
của chi cục thuế đã hoàn thiện sau khi thực hiện việc miễn giảm thao quy định của 
Luật thuế. Mức thu đối với hộ gia đình có số tiền thu theo định mức quy định trên 
50.000đ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Từ ngày 06 - 11 tháng 11 năm 2022 xây dựng phương án thu, triển khai in ấn 

viết giấy báo và phát giấy báo đến các hộ gia đình.
Từ ngày 12 - 16 tháng 11 năm 2022 tổ chức thu phương án tại nhà văn hóa các thôn.
Ngày 17 - 20 tháng 11 năm 2022 các thôn tổng hợp phương án thu báo cáo 

UBND xã.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác thu phương án vụ Mùa năm 2022. Đề 

nghị các đồng chí theo chức năng nhiệm vụ công tác; phối hợp triển khai ngay để 
công tác thu phương án vụ Mùa năm 2022 đạt kết quả cao. Trong quá trình triển khai 
thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND xã kịp thời xem xét, giải 
quyết. 
Nơi nhận:
-Thường trực Đảng ủy (để BC);
-CT, PCT (để BC);
-Các ban ngành đoàn thể (để phối hợp);
-Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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