
1

UBND HUYỆN KIM THÀNH
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

            Số:           /KH-TCKH

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Kim Thành, ngày       tháng     năm 2022

KẾ HOẠCH 
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tài chính – Kế hoạch năm 2022

Căn cứ Nghị Quyết số 24/NQ – HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 27/NQ – HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
huyện về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế 
hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ – HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
huyện về việc dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 29/NQ – HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
huyện về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ – HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH –UBND ngày 10/2/2022 của UBND huyện về 
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phòng 
Tài chính – Kế hoạch huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 
lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: 
Cụ thể hóa các bước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị Quyết số 24/NQ – 

HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2022 và các Nghị Quyết khác có liên quan lĩnh vực tài chính – Kế hoạch.

Đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để có 
hiệu quả trong công tác tham mưu Huyện ủy, HĐND & UBND huyện thực hiện các 
chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng 
ký kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của Pháp luật.

2. Yêu cầu:
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Toàn thể cán bộ, công chức phòng xác định các chỉ tiêu cụ thể và tổ chức triển 
khai thực hiện nội dung trong kế hoạch.

 Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt của các các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với 
tình hình phát triển địa phương nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra 
trong năm 2022.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và gắn việc thực hiện các nhiệm vụ 
trong kế hoạch với việc đánh giá chất lượng công tác tham mưu, quản lý, điều hành 
của các cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
Năm 2022, trên địa bàn huyện công tác phòng chống dịch diễn biến phức tạp, 

vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa phòng chống dịch. Đồng thời năm 2022, 
tỉnh Hải Dương cũng có nhiều chính sách điều chỉnh, ban hành các nghị quyết về chế 
độ chính sách áp dụng toàn tỉnh: Như tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp nguồn thu; 
định mức nhiệm vụ chi; kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 
và các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Đây là năm có ý nghĩa đặt biệt quan 
trọng để góp hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ 
XXV.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm vụ lĩnh vực tài 
chính – Kế hoạch. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế hoạch 
và. Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài chính kế hoạch cần tập trung thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao cụ thể như sau: 

1.Một số nhiệm vụ trọng tâm.
- Phấn đấu thực hiện tăng thu ngân sách đạt >10% kế hoạch tỉnh giao. Trong 

đó: tăng thu thường xuyên đạt 10% và tăng thu tiền sử dụng đất phấn đấu tăng là từ 
30% trở lên so với kế hoạch giao năm 2022 (HĐND tỉnh giao).

- Hướng dẫn các xã, thị trấn và các đơn vị dự toán phân bổ dự toán ngân sách 
năm 2022 chi tiết từng nội dung chi đảm bảo chi tiết kiệm, chống lãng phí, chi đúng 
định mức chế độ tài chính hiện hành. Đảm bảo tiết kiệm 10% chi thường xuyên 40 % 
từ học phí để thực hiện CCTL.

- Phấn đấu thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 đạt từ 110-120 % so với 
kế hoạch tỉnh giao.

- Phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 100% so với kế hoạch giao.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2023. Xây dựng kế hoạch đầu 

tư công năm 2023 dựa trên kế hoạch đấu giá đất năm 2023. 
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- Thực hiện theo dõi nguồn thu ngân sách thường xuyên, thực hiện đảm bảo kế 
hoạch các công trình trọng điểm.

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ 
sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nếu có).

- Phấn đấu năm 2022 cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 330 hộ cá 
thể với tổng vốn đăng ký kinh doanh là khoảng 213 tỷ đồng; Thẩm tra quyết toán vốn 
đầu tư các công trình dự án hoàn thành 40-60 công trình, hạng mục công trình.

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn trong công tác thu hút vốn đầu tư trên địa 
bàn huyện. Mục tiêu doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 trên 80 doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn các chế độ chính sách liên quan lĩnh 
vực đầu tư để thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu 
tư xây dựng các công trình trọng điểm”.

- Tập trung công tác áp giá GPMB cho các dự án công trình trọng điểm phấn 
đầu 2 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ cơ quan chuyên môn.

- Phối hợp cơ quan chuyên môn thực hiện triển khai công tác giải phóng mặt 
bằng; lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định giá; trình giá các vị trí đấu giá khu dân cư.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Tài chính trong công tác báo 
cáo, khảo sát, xây dựng kế hoạch, xây dựng dự toán, khóa sổ và báo cáo quyết toán 
năm đảm bảo về chất lượng và thời gian quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, phát sinh được Huyện ủy, HĐND và 
UBND huyện giao trong năm kịp thời.

Các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được các sở, Huyện ủy, HĐND & 
UBND huyện giao được phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo tiến độ và chất lượng 
công việc được giao.

            (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
2.1. Giải pháp thực hiện thu – chi ngân sách năm 2022.
* Giải pháp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân 
sách năm 2022 bao gồm:
 - Thực hiện công tác tuyên truyền những chính sách pháp luật mới liên quan 

đến lĩnh vực tài chính – kế hoạch. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các tổ 
chức có liên quan thường xuyên tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực; Kho bạc nhà nước huyện trong công tác 
thu ngân sách:
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+ Ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ công cuộc cải cách hành 
chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi 
trường kinh doanh, ... ; phối hợp đồng bộ các chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát 
triển sản xuất, kinh doanh nhằm tăng doanh thu, tăng thu nộp ngân sách.

+Quản lý chặt chẽ việc thực hiện kê khai thuế, việc hoàn thuế giá trị gia tăng 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp thực hiện rà soát các dự án hết 
thời gian ưu đãi miễn giảm thuế, các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản, các 
đối tượng đang được nhà nước giao đất cho thuê đất  nếu hết thời hạn cho phép thực 
hiện xác định số thu nộp mới, tập trung vào ngân sách nhà nước.

+ Thực hiện điều tiết kịp thời các khoản đã thu nộp về ngân sách các cấp theo 
đúng qui định hiện hành. Xử lý nghiêm việc tự ý chuyển phần điều tiết ngân sách cấp 
khác được hưởng về ngân sách cấp mình, việc không nộp kịp thời các khoản đã thu 
vào ngân sách theo qui định của pháp luật.

+Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND & UBND huyện trong công tác chỉ đạo Ủy 
ban nhân dân các xã,thị trấn và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu gian lận thương 
mại, quyết liệt chống thất thu thuế, trốn thuế; đẩy mạnh công tác quản lý thu nợ và 
cưỡng chế nợ thuế, bảo đảm thu hồi các khoản nợ đọng nộp ngân sách nhà nước, hạn 
chế tiến tới việc không để nợ đọng phát sinh, thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu 
ngân sách.

+ Tham mưu Huyện ủy, HĐND & UBND huyện chỉ đạo công tác quản lý 
nguồn thu từ đất đai, quản lý tài sản công, giao đất, cho thuê đất, xử lý đất dôi dư, xen 
kẹp; chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác khoáng sản; chuyển nhượng, xử lý tài 
sản công; đấu giá tài sản công và quyền sử dụng đất để bảo đảm thu ngân sách đầy đủ, 
kịp thời theo đúng chế độ quy định, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

+ Thường xuyên phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác giám sát tổ 
chức đầu giá quyền sử dụng đất, thu nộp tiền đất.

+ Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên nghành kiểm tra thực 
hiện dự án của các hộ cá thể, kịp thời phát hiện những thiếu sót việc chấp hành nghĩa 
vụ tài chính đối với nhà nước.

+ Phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng kế hoạch thu ngân sách, công tác 
thực hiện dự toán và rà soát các nguồn thu ngân sách đảm bảo kịp thời.

* Giải pháp thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2022 đảm bảo đúng 
nguyên tắc, tiết kiệm chống lãng phí:
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+ Tham mưu việc xây dựng dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách 
nhà nước sát với tình hình thực tế nhiệm vụ được giao của từng đơn vị và đảm bảo 
chế độ chính sách hiện hành. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, 
bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãnh phí và tuân thủ đúng quy 
định của Pháp luật. Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư tập trung hoàn chỉnh hồ 
sơ, trình duyệt quyết toán vốn đầu tư ngay sau khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa 
vào sử dụng để làm căn cứ bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ đọng XDCB.

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị của  Chủ tịch UBND tỉnh về công tác  
XDCB: Chỉ thị 25/CT-UBND ngày 12/12/2011 về tăng cường quản lý nguồn vốn đầu 
tư thuộc NSNN tỉnh; Chỉ thị số  03/CT-UBND ngày 06/02/2013 giải pháp chủ yếu 
khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB phấn đấu giảm hạn chế phát sinh nợ mới. 
Thường xuyên kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, các dự án công 
trình không đảm bảo thực hiện tiến độ, tổng hợp kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền 
điều chỉnh vốn cho dự án, công trình khác có tiến độ triển khai nhanh hoàn thành 
năm 2020 mà không được bố trí vốn.

+ Hướng dẫn các xã, thị trấn và các đơn vị dự toán thực hiện xây dựng dự toán 
chi tiết ngay từ đầu năm ngân sách đảm bảo thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi 
thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bố trí kinh 
phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính 
trong quản lý chi ngân sách Nhà nước. Chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi thường 
xuyên, ưu tiên nhiệm vụ chi quan trọng, không để nợ kinh phí tiền lương, phụ cấp và 
các khoản  chi cho con người, bảo đảm nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội.

+ Các đơn vị dự toán đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm sửa chữa đã bố trí 
trong dự toán năm 2022 theo đúng chế độ chính sách quy định hiện hành.

+ Hướng dẫn các đơn vị dự toán, các xã thị trấn thực hiện công khai ngân sách 
theo đúng quy định hiện hành.

+ Phối hợp các ngành có liên quan trong công tác đôn đốc thực hiện sau kết 
luận thanh tra, kiểm toán và các đoàn thanh tra khác đạt kết quả cao nhất.

+ Triển khai thực hiện tốt công kiểm tra, giám sát, thẩm định việc phân bổ dự 
toán, thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách. Kiên quyết thu hồi các khoản chi 
không đúng chế độ qui định, đồng thời hướng dẫn các đơn vị để công tác quản lý 
ngân sách đi vào nề nếp.

+ Hướng dẫn các đơn vị dự toán xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử 
dụng tài sản công. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện tài sản công.

3.2. Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022.
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- Đối với các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2021 
trở về trước: Khẩn trương nghiệm thu quyết toán A-B, hoàn tất thủ tục trình phê 
duyệt quyết toán vốn đầu tư và thanh toán vốn đầu tư kịp thời.

- Đối với dự án chuyển tiếp: Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn 
nhà thầu (nếu có), tổ chức thi công và đôn đốc nghiệm thu KLHT, lập hồ sơ thanh 
quyết toán giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo dự án công trình không phát sinh 
tăng nợ đọng XDCB.

- Đối dự án khởi công mới. Triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọng 
nhà thầu và khởi công dự án trong quý II năm 2022. Trong quá trình thực hiện đầu tư, 
phải sớm đôn đốc nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công 
theo nguyên tắc khối lượng thực hiện trong năm không vượt kế hoạch vốn giao.

- Kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động đề xuất điều chỉnh 
bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công năm 
2022 để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Tiếp tục mở rộng các hình thức đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, 
thông thoáng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát 
triển; tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tập trung đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm theo kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong công tác đôn đốc thực hiện kế hoạch 
đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 thường xuyên (Xây dựng kế hoạch theo quý).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật về doanh nghiệp, hộ cá thể, các 
cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; cải cách thủ tục hành 
chính, hướng dẫn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thiện 
hồ sơ đầu tư.

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đầu tư: 
Thẩm định chủ trương đầu tư công; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 
các dự án công trình; thực hiện áp giá đền bù GPMB; thực hiện định giá tố tụng hình 
sự; thẩm định nguồn vốn đầu tư; trình giá đất các khu dân cư.

- Thường xuyên tổng hợp, đôn đốc tham gia ý kiến đối với các dự án thuê đất 
trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định chủ trương.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Căn cứ Kế hoạch hành động được duyệt. Mỗi cán bộ công chức có trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch công tác năm. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, 
tổng hợp và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kế hoạch trên lĩnh vực được phân 
công. Kế hoạch gửi về bộ phận văn thư trước ngày 30/3/2022. 

2. Đồng chí Trưởng phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Huyện ủy, HĐND 
& UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời kiểm tra, giám sát tiến 
độ và  kết quả thực hiện của từng cán bộ công chức trong phòng.

3. Cán bộ công chức căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu cho lãnh 
đạo phòng nội dung công việc được phân công và chịu trách nhiệm về công việc 
tham mưu.

4. Đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao cụ 
thể như sau:

- Kho bạc nhà nước huyện, Chi cục thuế Khu vực Kim Môn phối hợp trong 
công tác quản lý thu chi ngân sách cấp huyện và cấp xã.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện phối hợp trong công tác thuê đất, 
GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất và các nhiệm vụ được giao có liên quan.

- Phòng kinh tế & Hạ tầng huyện và Ban quản lý dự án huyện phối hợp trong 
công tác quản lý xây dựng cơ bản, chủ trương đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 
kế hoạch đầu tư cấp xã, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế 
hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

- Các phòng: Kinh tế & Hạ tầng; Tài Nguyên & Môi trường, Công an huyện, 
thi hành án, Viện kiểm sát; Tòa án huyện phối hợp trong công tác thực hiện nhiệm vụ 
định giá tổ tụng hình sự.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng: Kinh tế & Hạ tầng; Nông nghiệp; Tài 
nguyên & Môi trường; Ban quản lý dự án huyện trong thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan công trình trọng điểm triển khai năm 2022.

- Phối hợp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa thực hiện nhiệm vụ liên quan 
công tác tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa đối với đăng ký kinh doanh.

- Phối hợp Ban tổ chức huyện ủy; Phòng nội vụ huyện; phòng Giáo dục và đào 
tạo huyện để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chế độ chính sách.

- Các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch.
- Các đơn vị dự toán và các xã thị trấn nghiêm túc thực hiện chế độ tổng hợp 

báo cáo theo quy định hiện hành.
 Đề nghị cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo 

hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra./.
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Nơi nhận:                                                                
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo vặn phòng Huyện ủy, HĐND & 

UBND huyện.
- Văn thư phòng tc,

 TRƯỞNG PHÒNG 

                      Nguyễn Thị Yến
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