ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:21 /KH-UBND

Song An, ngày 15 tháng 03 năm 2021
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác thu năm 2021
------------------------------------------------

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND xã tại kỳ họp lần
thứ 14 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 09/KH/BCĐ ngày 01/03/2021 của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ
xã về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 05/ 03/2021 của UBND xã Song An về
việc triển khai Quy chế dân chủ ở thôn, làng năm 2021.
UBND xã xây dựng kế hoạch thu trong năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đảm bảm cho công tác an sinh xã hội (chi hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính
sách, người cao tuổi…) nhu cầu đầu tư trên địa bàn xã (tu sửa các đoạn đường bê tông xi
măng, nhà văn hóa thôn, chi trả cho các công trình xây dựng cơ bản…) công tác phòng,
chống thiên tai…
II. NỘI DUNG THU
1. Vận động thu các loại quỹ trong năm 2021 như sau:
- Quỹ vì người nghèo

: 20.000 đồng/hộ/năm.

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa : 20.000 đồng/hộ/năm.
- Quỹ người cao tuổi

: 20.000 đồng/hộ/năm.

2. Quỹ Phòng chống thiên tai: Thu năm 2021
a. Đối tượng thu quỹ và mức đóng góp.
Đối với Công dân Việt Nam: nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi
đến hết 55 tuổi
a) 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 1 ngày
lương/người/năm theo mức lương cơ bản (mức lương cơ sở nhân hệ số lương cộng phụ
cấp chức vụ, thâm niên vượt khung nếu có) sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải
nộp;
b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo
mức lương tối thiểu vùng;
c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại điểm a, điểm b
khoản này, đóng góp 15.000 đồng/người/năm.
d) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.
b. Đối tượng được miễn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai:

- Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương
binh;
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ;
- Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ
có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;
- Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường Đại học, Cao
đẳng, Trung học, Dạy nghề;
- Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc
bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;
- Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong
1 năm trở lên;
- Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia
đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; thành viên thuộc hộ gia
đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã
hội hàng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ
và các văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên( nếu có).
- Hợp tác xã không có nguồn thu;
- Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài
sản, nhà xưởng, thiết bị; phải tu sữa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị
tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.
c. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:
Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì
được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ.
3. Truy thu các khoản đóng góp làm đường bê-tông xi-măng và nhà văn hóa thôn
của các hộ dân còn nợ từ các năm trước đây (có danh sách trong sổ bộ của từng thôn).
4. Thu các khoản huy động đóng góp làm các công trình xây dựng cơ bản trên địa
bàn xã.
III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:
Tổ chức triển khai công tác thu bắt đầu từ ngày 22/03/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Trưởng thôn tham mưu cho Chi bộ thôn tổ chức cuộc họp để phân công nhiệm vụ
như sau:
+ Trưởng thôn và phó thôn chịu trách nhiệm chính trong việc thu quỹ Phòng chống
thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, các khoản đóng góp làm đường bê-tông xi-măng và nhà
văn hóa thôn của các hộ dân còn nợ từ các năm trước đây và các khoản huy động đóng
góp làm các công trình xây dựng cơ bản.
+ Trưởng Ban công tác mặt trận trách nhiệm chính trong việc thu quỹ người nghèo.
+ Chi hội trưởng Hội người cao tuổi trách nhiệm chính trong việc thu quỹ người cao
tuổi.
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+ Các Chi hội trưởng: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Bí thư Chi Đoàn thanh
niên và các tổ trưởng dân cư phối hợp với Trưởng thôn, phó thôn, Trưởng Ban công tác
mặt trận và Chi hội trưởng Hội người cao tuổi trong công tác thu các khoản.
- Trưởng thôn nhận biên lai thu từ công chức Tài chính-Kế toán xã, về cấp phát lại
cho các cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc thu. Vào tuần cuối của mỗi tháng,
trưởng thôn tổng hợp các khoản thu và biên lai thu của thôn, nộp về công chức Tài chínhkế toán và đối chiếu bộ.
- Công chức Tài chính-Kế toán: Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các thôn trong công
tác thu nộp và đối chiếu bộ kịp thời, cung cấp tài liệu có liên quan như phiếu thu, bộ thu.
Phối hợp chặt chẽ với các thôn trong công tác thu, đối chiếu bộ thu từ xã về thôn và
ngược lại.
- Mời Mặt trận và các đoàn thể xã theo chức trách nhiệm vụ của mình vận động
tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ,
các khoản nợ tồn từ các năm trước như đường bê-tông xi-măng, nhà văn hóa thôn, tiền
huy động đóng góp làm các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.
V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
Căn cứ trên kết quả thu trong năm, UBND xã sẽ xem xét, khen thưởng những tập
thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác thu.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác thu các khoản địa phương năm 2021 của
UBND xã Song An./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Đảng ủy;
- TT HĐND;
- MT và các đoàn thể;
- Các chi bộ thôn;
- Các thôn;
- Lưu: VP.

Khưu Doãn Huân
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