
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng 02 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc  

nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022                                                                                  

 

 Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 

107/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 

XI, kỳ họp thứ 3 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân 

sách địa phương năm 2022; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu 

ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022, góp 

phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân 

sách năm 2022, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân 

sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua thu, nộp ngân sách 

các năm trước, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động cùng với 

Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân 

sách Nhà nước năm 2022; 

- Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và Nhân 

dân trong tỉnh tích cực thu, nộp kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí vào ngân 

sách Nhà nước;  

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước.  

2. Yêu cầu: 

- Phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục; thu 

hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
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huyện, thành phố; công chức toàn ngành Thuế, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá 

nhân kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh tham gia; 

- Nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua phải thực chất, hiệu 

quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương phối hợp thu, nộp ngân sách;  

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ 

chức đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, 

cá nhân thực hiện tốt công tác thu, nộp ngân sách năm 2022 và những năm tiếp 

theo; tạo sự đồng thuận cao, ý chí quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, góp phần hoàn thành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

II. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Chủ đề: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022”. 

2. Đối tượng thi đua: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; công chức toàn ngành Thuế, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân 

kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh. 

3. Nội dung, chỉ tiêu: 

- Cán bộ, công chức và Nhân dân trong tỉnh (trong đó có cơ quan thuế các 

cấp) ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2022; 

phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% theo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

- Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp với ngành Thuế thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tại Quyết định số 

21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành 

Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp 

quản lý thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời gian: Từ ngày ban hành Kế hoạch phát động thi đua đến hết ngày 

31/12/2022 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng:  

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động 

khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc có 

thành tích xuất sắc trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2022 để 

động viên, khuyến khích kịp thời trong phong trào thi đua. 
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2. Tiêu chí khen thưởng: 

a. Đối với tập thể là các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, Cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực, thành phố: 

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thành tích 

xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác thu, nộp ngân sách trên địa 

bàn quản lý, phối hợp với ngành Thuế ở các lĩnh vực cung cấp thông tin, thanh 

tra, kiểm tra thuế, xác định khối lượng, sản lượng làm căn cứ tính thuế, hỗ trợ 

thu nộp thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, về hóa đơn, … góp phần hoàn 

thành vượt dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;  

Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các khu vực, thành phố có thành tích xuất 

sắc, nổi trội trong công tác thu, nộp ngân sách năm 2022.  

Ngoài các tiêu chí nêu trên, thành tích xuất sắc về lĩnh vực triển khai thực 

hiện năm trước liền kề là tiêu chí ưu tiên để xem xét, khen thưởng. 

b. Đối với các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh: 

  - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật và quy định của địa phương. 

  - Thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và chế độ sổ sách kế toán, 

chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ; nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời 

hạn quy định; không dây dưa, nợ thuế.  

  - Đối với người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh phải gương mẫu chấp 

hành chính sách thuế, các giải pháp quản lý thuế, tích cực vận động các hộ, cá 

nhân kinh doanh khác cùng thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.  

  - Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sản xuất kinh doanh hiệu quả, có 

số nộp ngân sách Nhà nước lớn đạt được các tiêu chính nêu trên, đồng thời đạt 

một trong các điều kiện sau: 

 + Số thuế đã nộp ngân sách trong năm 2022 tăng từ 20% trở lên so với 

năm 2021.  

+ Số thuế đã nộp ngân sách trong năm 2022 tăng từ 10% trở lên so với 

năm 2021 và năm 2021 đã được tặng giấy khen của Tổng cục Thuế.  

 c. Đối với cá nhân quản lý thu thuế thuộc cơ quan thuế các cấp: 

Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật và đạt 

một trong các tiêu chí sau:  

   - Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động trong năm. 

   - Hai năm liên tục được đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

  3. Thủ tục, thời gian trình hồ sơ khen thưởng:  

- Hồ sơ khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Quyết 

định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy chế thi đua, khen thưởng.  
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Đối với doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp căn cứ vào thông tin, số liệu quản lý về thuế có trách nhiệm lập hồ sơ đề 

nghị khen thưởng. 

- Thời gian trình hồ sơ khen thưởng: Cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ 

sơ đề nghị khen thưởng về Ủy ban nhân dân (qua Cục Thuế tỉnh) trước ngày 

15/12/2022 để tổng hợp, thẩm định và trình khen thưởng theo quy định.  

4. Số lượng khen thưởng:  

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Cục Thuế tỉnh 

và Chi cục Thuế các huyện, thành phố: Không quá 10 tập thể và 05 cá nhân. 

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Không quá 15 

tập thể, cá nhân. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố; các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan 

có trách nhiệm phát động phong trào thi đua; tổ chức đăng ký thi đua và báo cáo 

kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thuế tỉnh và Sở Nội vụ) để 

theo dõi chậm nhất đến ngày 31/3/2022. 

2. Cục Thuế tỉnh (Cơ quan thường trực theo dõi phong trào thi đua): Chủ 

trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tuyên truyền trên Báo Ninh 

Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Website Cục Thuế tỉnh… nhằm vận 

động các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, 

doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham 

gia.  

3. Giao Cục Thuế tỉnh tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện kế hoạch này và tổ chức bình xét khen thưởng đúng theo quy định; 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, các Đoàn thể tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Thuế khu vực, huyện, thành phố; 

- Báo Ninh Thuận; Đài PTTH tỉnh;  

- VPUB: CVP, PCVP (N.Đ.T): 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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