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TÓM TẮT 
Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế ở 6 xã thuộc 3 huyện đại diện cho 3 tỉnh của vùng đồng 

bằng sông Hồng, nghiên cứu này đã phân tích thực trạng thực hiện việc huy động các khỏan đóng 
góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm các 
khỏan đóng góp như thuế, phí và lệ phí, các quỹ công chuyên dùng và các quỹ của các đoàn thể xã 
hội. Số lượng các khoản đóng góp tối thiểu và tối đa từ 6 - 15 khoản. So với năm 2007, số khoản đóng 
góp giảm 2 - 3 khoản. Tuy nhiên giá trị đóng góp của hộ dân vào ngân sách xã bình quân năm 2007-
2009 chỉ giảm hơn 10% ở các xã phát triển và vẫn tăng ở các xã kém phát triển. Tỷ trọng các khoản 
thu của các hộ dân đóng góp trong ngân sách xã năm 2009 chiếm từ 9,3 - 90,3% tùy mỗi địa phương. 
Các huyện có kinh tế khá thì tỷ trọng đóng góp của các hộ dân vào ngân sách xã càng cao. Giá trị các 
khoản đóng góp của hộ chiếm trong tổng thu nhập của hộ từ 0,58% đến 3,15%. Các xã có kinh tế phát 
triển, tỷ lệ các khoản đóng góp của hộ trong tổng thu nhập của hộ nhỏ hơn so với các xã chưa phát 
triển. Mặc dù một số khoản thu theo quy định của Nhà nước đã được miễn nhưng tại các địa phương 
đến nay vẫn còn thu dưới hình thức vận động.         

Từ khóa: Đóng góp của dân, huy động, tài chính công cấp cơ sở. 

SUMMARY 
Based on an investigation and surveys conducted in 6 communes of 3 representative districts of 

the Red River Delta, the research examined current status of mobilization of people’s contribution to 
grass root public finance in the studied areas including tax and fee payments, specialized public 
funds and funds of mass social mass organizations. The research pointed out that a number of 
payment items that people contributed to public funds ranged from 6 to 15. The number of payment 
items has been reduced about 2 to 3 compared with that in 2007. However, the value of people’s 
contribution to commune’s budget on averaged 2007-2009, downed  about more than 10% in healthy 
communes and continued increasing in the poor communes. The share of people’s contribution to 
commune budget in 2009 amounted from 9.3% to 90.3%. The more developed district is the higher 
share of people contribution to commune budget. The share of people income contributed to public 
finance in total household income occupied from 0.58%  to 3.15%. This proportion in the healthy 
communes was smaller than that in the poor commune. Although some payment items required 
contributed to public funds has been exempted by the central Government, the commune’s 
authorities in  the studied areas were  found still mobilizing people’s income for those funds. 

Key words: Mobilization, People’s contribution, Grass root public Finance.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Trong nh÷ng n¨m qua, chÝnh s¸ch huy 

®éng søc d©n ®ãng gãp trong tμi chÝnh c«ng 
cÊp c¬ së d−íi nhiÒu h×nh thøc ®· ®¹t ®−îc 

nh÷ng thμnh tùu ®¸ng kÓ trong ph¸t triÓn 
kinh tÕ x· héi ë n−íc ta. Tuy nhiªn, mét sè 
®Þa ph−¬ng cßn n«n nãng, huy ®éng qu¸ møc 
so víi thu nhËp cña nh©n d©n, v« t×nh t¹o 
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thμnh g¸nh nÆng cho ng−êi d©n trong ®iÒu 
kiÖn thu nhËp cßn thÊp, ®êi sèng khã kh¨n. 
N¨m 2007, sè l−îng c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
n«ng d©n t¹i 7 vïng kinh tÕ cña c¶ n−íc tïy 
theo tõng vïng lμ tõ 17 - 28 kho¶n, víi møc 
tiÒn ®ãng gãp thÊp nhÊt lμ 250 ngh×n ®ång, 
cao nhÊt lªn tíi 800 ngh×n ®ång/hé/n¨m (Uû 
ban Tμi chÝnh - Ng©n s¸ch Quèc héi, 2008). 
Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng “lo¹n thu” nh÷ng 
kho¶n kh«ng hîp lý ®èi víi ng−êi d©n, Thñ 
t−íng ChÝnh phñ ®· cã ChØ thÞ sè 24/2007/CT-
TTg ngμy 01 th¸ng 11 n¨m 2007 vÒ t¨ng 
c−êng chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh 
cña ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ, chÝnh s¸ch huy 
®éng vμ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
nh©n d©n. Bé Tμi chÝnh ®· cã c«ng v¨n sè 
6189/BTC ngμy 29/4/2009 vÒ viÖc t¨ng c−êng 
chØ ®¹o, kiÓm tra, rμ so¸t viÖc huy ®éng ®ãng 
gãp cña nh©n d©n, b·i bá mét sè kho¶n ®ãng 
gãp kh«ng ®óng quy ®Þnh hoÆc kh«ng ®óng 
víi tinh thÇn tù nguyÖn cña nh©n d©n (2009). 
VËy, thùc tr¹ng trong n«ng th«n vïng ®ång 
b»ng s«ng Hång ng−êi d©n n«ng th«n ®ang 
ph¶i ®ãng gãp c¸c kho¶n g×, ®ãng gãp nh− thÕ 
nμo, theo c¬ chÕ nμo? LiÖu c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña ng−êi d©n cã vai trß quan träng vμ 
cÇn thiÕt trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së? §ã lμ 
nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn nghiªn cøu.  

Môc tiªu c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò nμy lμ 
nh»m gãp phÇn ph¶n ¸nh thùc tr¹ng huy 
®éng vμ lμm râ vai trß cña c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña ng−êi d©n n«ng th«n trong tμi chÝnh 
c«ng cÊp c¬ së  ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
2.1. Chän ®iÓm nghiªn cøu 

Ba tØnh ®¹i diÖn cho vïng ®ång b»ng 
s«ng Hång lμ Th¸i B×nh, B¾c Ninh vμ H−ng 

 

 

Yªn ®−îc chän lμm ®iÓm nghiªn cøu. Trong 
mçi tØnh chän 1 huyÖn ®¹i diÖn: Yªn Phong 
(B¾c Ninh), V¨n L©m (H−ng Yªn) vμ Vò Th− 
(Th¸i B×nh). Trong mçi huyÖn, chän 2 x· ®¹i 
diÖn gåm 1 x· kinh tÕ ph¸t triÓn (PT) vμ 1 x· 
kinh tÕ ch−a ph¸t triÓn (CPT) (B¶ng 1). 

2.2. Ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin, sè liÖu  

2.2.1. Thu thËp th«ng tin, sè  liÖu ®· c«ng bè 

Th«ng tin, sè liÖu ®· c«ng bè bao gåm 
c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tμi chÝnh c«ng cÊp 
c¬ së ®−îc thu thËp tõ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, 
quy ®Þnh vÒ ®ãng gãp cña d©n trong tμi 
chÝnh c«ng cÊp c¬ së, ®ã lμ c¸c v¨n b¶n chÝnh 
s¸ch cña ChÝnh phñ, cña UBND c¸c tØnh, c¸c 
bé ngμnh nh− Bé Tμi chÝnh, Bé N«ng nghiÖp 
vμ PTNT… ®−îc thu thËp tõ c¸c nguån s¸ch, 
b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngμnh, m¹ng internet.  
T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña cÊp huyÖn vμ 
x· trong diÖn nghiªn cøu ®−îc thu thËp tõ 
nh÷ng c¬ quan liªn quan ®Õn tμi chÝnh c«ng 
nh− phßng Tμi chÝnh-kÕ ho¹ch, phßng Kinh 
tÕ cña huyÖn, ban Tμi chÝnh vμ Ng©n s¸ch 
x·, UBND x·.  

2.2.2. Thu thËp sè liÖu míi 

C¸c sè liÖu míi ®−îc thu thËp tõ hé 
n«ng d©n b»ng c¸ch mçi x· pháng vÊn 30 hé 
®¹i diÖn th«ng qua b¶ng c©u hái, bao gåm hé 
giμu, hé trung b×nh vμ hé nghÌo theo tiªu chÝ 
ph©n lo¹i hé vμ tû lÖ giμu nghÌo ë mçi x· 
®iÓm nghiªn cøu.  

Tæng céng cã 180 hé ®−îc pháng vÊn, 
trong ®ã 30 hé giμu, 120 hé trung b×nh vμ 30 
hé nghÌo. Ngoμi ra, nghiªn cøu cßn sö dông 
c¸c ph−¬ng ph−¬ng ph¸p PRA nh− pháng 
vÊn nhãm, th¶o luËn nhãm ®Ó thu thËp 
th«ng tin. 

B¶ng 1. C¸c tØnh, huyÖn vμ  x· ®−îc chän lμm ®iÓm nghiªn cøu 

Tỉnh Thái Bình Hưng Yên Bắc Ninh 

Huyện Vũ Thư Văn Lâm Yên Phong 

Xã kinh tế khá Song An (PT) Tân Quang (PT) Đông Thọ (PT) 

Xã còn nghèo Tam Quang (CPT) Đại Đồng (CPT) Dũng Liệt (CPT) 
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2.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu 

Ph−¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ vμ thèng 
kª so s¸nh ®−îc sö dông chñ yÕu trong ph©n 
tÝch d÷ liÖu. Trong ®ã, ph−¬ng ph¸p th«ng kª 
m« t¶: dïng sè tuyÖt ®èi vμ sè t−¬ng ®èi ®Ó m« 
t¶ vμ ph¶n ¸nh quy m« vμ tû träng cña c¸c 
kho¶n ®ãng gãp; Ph−¬ng ph¸p thèng kª so 
s¸nh ®−îc sö dông víi c¸c kho¶n ®ãng gãp 
cña d©n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së vμ c¸c 
chØ tiªu ph©n tÝch, so s¸nh gi÷a c¸c x· ph¸t 
triÓn vμ c¸c x· ch−a ph¸t triÓn, gi÷a c¸c lo¹i 
hé giμu, trung b×nh vμ nghÌo.   

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN  

3.1. Thùc tr¹ng chÝnh s¸ch vμ c¸c quy 
       ®Þnh vÒ huy ®éng c¸c kho¶n ®ãng 
       gãp cho tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së ë  
       n«ng th«n 

Tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së bao gåm: 1) 
Ng©n s¸ch x·, ph−êng, thÞ trÊn, 2) C¸c ho¹t 
®éng tμi chÝnh kh¸c cña x·, ph−êng, thÞ trÊn 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, bao gåm nh− 
c¸c quü c«ng chuyªn dïng cña x·, ph−êng, 
thÞ trÊn; tμi chÝnh c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp 
cña x·, ph−êng, thÞ trÊn vμ c¸c ho¹t ®éng tμi 
chÝnh kh¸c cña th«n, b¶n, tæ chøc ®oμn thÓ... 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (UNDP..., 2008 
vμ Kim ThÞ Dung, 2010).   

KÕt qu¶ t×m hiÓu thùc tÕ cho thÊy, cho 
®Õn nay, ®· cã 16 v¨n b¶n ph¸p quy do Uû 
b¶n Th−êng vô Quèc héi, ChÝnh phñ hay Bé 
Tμi chÝnh ban hμnh vμ h−íng dÉn liªn quan 
®Õn ®ãng gãp cña d©n trong tμi chÝnh c«ng 
cÊp c¬  së. Dùa trªn c¸c v¨n b¶n nμy, UBND 
c¸c tØnh ban hμnh h−íng dÉn cô thÓ thu c¸c 
kho¶n ®ãng gãp cña d©n. UBND c¸c huyÖn 
quyÕt ®Þnh giao chØ tiªu huy ®éng c¸c kho¶n 
®ãng gãp cô thÓ cho c¸c x·, bao gåm:  

3.1.1. C¸c lo¹i thuÕ 

Thêi gian qua, ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c 

 møc vμ h×nh thøc thu c¸c lo¹i thuÕ ®èi 
víi ng−êi d©n n«ng th«n gåm c¸c lo¹i thuÕ: 
nhμ ®Êt, sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, chuyÓn 
quyÒn sö dông ®Êt, m«n bμi, VAT vμ thuÕ 
thu nhËp doanh nghiÖp. Møc ®ãng c¸c lo¹i 
thuÕ nμy ®−îc quy ®Þnh theo luËt. Tuy 
nhiªn, ®èi víi thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, 
tõ n¨m 2003, ChÝnh phñ ®· b·i bá thu thuÕ 
®Êt n«ng nghiÖp trong h¹n ®iÒn. C¸c hé 
canh t¸c diÖn 
tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ngoμi h¹n ®iÒn, ®Êt 5% 
vÉn  ph¶i nép thuÕ suÊt nhÊt ®Þnh.  

3.1.2. C¸c lo¹i phÝ vμ lÖ phÝ  

C¸c lo¹i phÝ vμ lÖ phÝ mμ ng−êi d©n ph¶i 
®ãng gãp bao gåm: phÝ vμ lÖ phÝ hμnh chÝnh 
c«ng nh− phÝ lμm hé tÞch, hé khÈu, lÖ phÝ 
chøng thùc...; c¸c kho¶n phÝ vμ lÖ phÝ cña 
dÞch vô c«ng nh− phÝ vÖ sinh m«i tr−êng, b¶o 
vÖ thùc vËt, b¶o vÖ ®ång ruéng, dÞch vô thñy 
n«ng, x©y dùng giao th«ng néi ®ång; phÝ sö 
dông c¸c tμi s¶n c«ng nh− c¸c phÝ sö dông 
®−êng bé, qua cÇu phμ, ®Êu gi¸, häp chî 
n«ng th«n, v.v...  

§èi víi c¸c lo¹i phÝ vμ lÖ phÝ th× møc thu 
tïy tõng lo¹i ®−îc ¸p dông theo quy ®Þnh 
cña UBND tØnh hoÆc trªn c¬ së  ®−îc UBND 
tØnh ph©n cÊp, UBND x· c¨n cø vμo t×nh 
h×nh thùc tÕ x©y dùng møc quy ®Þnh cô thÓ.  

3.1.3. C¸c lo¹i quü  

Theo tÝnh chÊt, cã hai lo¹i quü: quü c«ng 
chuyªn dïng cña x· vμ c¸c quü do c¸c tæ 
chøc ®oμn thÓ x· héi thu. C¸c quü c«ng 
chuyªn dïng thu cña ng−êi d©n ë c¬ së 
th−êng bao gåm: quü ch¨m sãc vμ b¶o vÖ trÎ 
em, quü phßng chèng lôt b·o, quü an ninh 
quèc phßng, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa vμ quü 
x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Þa ph−¬ng. C¸c 
kho¶n ®ãng gãp cña 4 lo¹i quü ®Çu do UBND 
tØnh quy ®Þnh vμ h−íng dÉn, UBND x· giao 
cho th«n thu sau ®ã nép cho x·, x· nép cÊp 
trªn hoÆc qu¶n lý sö dông theo quy ®Þnh cña 
UBND tØnh ®èi víi mçi lo¹i quü. C¸c quü nμy 
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®−îc thu vμ sö dông theo quy ®Þnh cña 
UBND tØnh. Tr−íc ®©y c¸c kho¶n quü nμy lμ 
®ãng gãp b¾t buéc nay chuyÓn thμnh d−íi 
h×nh thøc vËn ®éng. Tuy nhiªn, thùc tÕ th× 
cÊp trªn vÉn giao chØ tiªu cho cÊp x· ph¶i 
thùc hiÖn. Riªng quü x©y dùng c¬ së h¹ tÇng 
®−îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 24/1999/N§- 
CP cña ChÝnh phñ, viÖc huy ®éng quü ®ãng 
gãp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ph¶i do nh©n d©n 
bμn b¹c, quyÕt ®Þnh trªn c¬ së d©n chñ c«ng 
khai, quyÕt ®Þnh theo ®a sè.  

C¸c quü c«ng chuyªn dïng nªu trªn thùc 
hiÖn thu tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 2007. C¸c 
kho¶n thu nμy thùc sù lμ g¸nh nÆng cho 
ng−êi nghÌo ë n«ng th«n. §Õn n¨m 2007, 
theo ChØ thÞ sè 24 CT-TTg, ChÝnh phñ b·i bá 
viÖc thu b¾t buéc ba lo¹i quü an ninh quèc 
phßng, phßng chèng thiªn tai vμ quü ch¨m 
sãc trÎ em. Kho¶n thu ®ãng gãp x©y dùng c¬ 
së h¹ tÇng, UBND c¸c tØnh quy ®Þnh h−íng 
dÉn cho phÐp trªn c¬ së nghÞ quyÕt cña 
H§ND x· khi cã c«ng tr×nh ph¸t sinh, kh«ng 
®−a vμo ng©n s¸ch x· qu¶n lý.   

C¸c quü ®ãng gãp do c¸c tæ chøc ®oμn 
thÓ x· héi thu bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp 
theo qui ®Þnh cña c¸c ®oμn thÓ, mang tÝnh 
chÊt tù nguyÖn vμ vËn ®éng, nh− quü Héi 

Ng−êi cao tuæi, Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷, 
§oμn Thanh niªn,... C¸c kho¶n ®ãng gãp nμy 
do c¸c ®oμn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi thu vμ sö 
dông. Ngoμi c¸c quü trªn, c¸c hé cã thÓ ®ãng 
gãp theo quy ®Þnh mang tÝnh chÊt tù nguyªn 
cho c¸c ho¹t ®éng cña th«n.  

3.2. Thùc tr¹ng thùc hiÖn ®ãng gãp cña 
       d©n cho tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së ë 
       c¸c x· ®−îc ®iÒu tra 

3.2.1. T×nh h×nh ®ãng thuÕ cña c¸c hé 

Thùc tÕ ë c¸c x· ®iÒu tra cho thÊy, tïy 
theo hoμn c¶nh vμ ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña c¸c 
hé gia ®×nh mμ mçi hé trong c¸c x· nghiªn 

cøu cã thÓ ®ãng tõ 1 ®Õn 5 kho¶n thuÕ. ý 
thøc chÊp hμnh c¸c luËt thuÕ cña c¸c hé d©n 
n«ng th«n lμ cao. Tû lÖ c¸c kho¶n thuÕ cña 
c¸c hé d©n ®ãng gãp vμo ng©n s¸ch cña c¸c 
x· chiÕm tõ 15,3 - 17,8% ë Yªn Phong, 11,9 - 
24,3% ë V¨n L©m vμ 5,1 - 6,4% ë Vò Th−. 
Nh− vËy, c¸c huyÖn thuÇn n«ng nh− Vò Th− 
cã tû träng thuÕ trong ng©n s¸ch x· lμ thÊp 
nhÊt. Tû träng c¸c kho¶n thuÕ c¸c hé ®ãng 
gãp trong tæng thu ng©n s¸ch x· kho¶ng 
5,1% ®Õn 6,4% ë huyÖn thuÇn n«ng vμ 12,0% 
®Õn 24,3% ë c¸c huyÖn cã c«ng nghiÖp vμ 
dÞch vô ph¸t triÓn (B¶ng 2).  

B¶ng 2. Tû lÖ c¸c kho¶n thuÕ ®ãng gãp trong tæng thu ng©n s¸ch x· n¨m 2009 
ë c¸c x· nghiªn cøu (%) 

Yên Phong Văn Lâm Vũ Thư 

 Đông Thọ 

(PT) 

Dũng Liệt 

(CPT) 

Tân Quang 

(PT) 

Đại Đồng 

(CPT) 

Song An 

(PT) 

Tam Quang 

(CPT) 

Tổng các thuế 17,8 15,3 24,3 11,9 6,4 5,1 

Thuế môn bài 0,3 1,0 0,4 0,9 0,5 0,6 

VAT + Thuế TNDN 1,9 8,2 19,9 4,1 2,5 1,4 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0,0 0,0 0,1 1,5 0,2 0,1 

Thuế nhà đất 1,0 6,1 1,5 5,1 3,2 3,0 

Thuế chuyển quyền SDĐ 14,6 0,0 2,5 0,3 0,0 0,0 

Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách các xã 
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B¶ng 3. Tû lÖ c¸c kho¶n phÝ vμ lÖ phÝ d©n ®ãng gãp trong tæng thu ng©n s¸ch x·  
n¨m 2009 ë c¸c x· nghiªn cøu (%) 

Yên Phong Văn Lâm Vũ Thư 
 Đông Thọ 

(PT) 
Dũng Liệt 

(CPT) 
Tân Quang 

(PT) 
Đại Đồng 

(CPT) 
Song An 

(PT) 
Tam Quang 

(CPT) 
Phí và lệ phí 1,0 2,0 9,0 4,9 2,0 0,6 

-  Lệ phí trước bạ 6,5 0,6 8,6 2,2 1,3 0,4 
-  Phí và lệ phí khác 0,5 1,4 0,4 2,8 0,7 0,2 

Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách các xã 

3.2.2. T×nh h×nh nép phÝ vμ lÖ phÝ  

C¸c hé nép phÝ vμ lÖ phÝ cho c¸c dÞch vô 
hμnh chÝnh c«ng, dÞch vô c«ng vμ phÝ sö 
dông tμi s¶n c«ng. Tuy nhiªn, chØ cã c¸c lo¹i 
phÝ c¬ b¶n lμ lÖ phÝ tr−íc b¹ vμ phÝ vμ lÖ phÝ 
cho c¸c dÞch vô hμnh chÝnh c«ng vμ phÝ sö 
dông tμi s¶n c«ng ®−îc ph¶n ¸nh trong c¸c 
nguån thu cña ng©n s¸ch x· d−íi môc phÝ vμ 
lÖ phÝ. C¸c kho¶n phÝ vμ lÖ phÝ nμy c¸c x· 
®Òu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¸c tØnh, 
møc thu ë c¸c ®Þa ph−¬ng gièng nhau, cô thÓ 
lμ lÖ phÝ tr−íc b¹ thu 0,5% gi¸ trÞ chuyÓn 
nh−îng, phÝ vμ lÖ phÝ kh¸c thu tõ 2.000 -
20.000 ngh×n ®ång/ lÇn. B¶ng 3 cho thÊy, kÕt 
qu¶ thu phÝ vμ lÖ phÝ chiÕm trong tæng thu 
ng©n s¸ch lμ 1,0 - 2,0% ë Yªn Phong, 4,9% - 
9,0% ë V¨n L©m vμ 0,6 - 2,0% ë Vò Th−. 

C¸c kho¶n lÖ phÝ cña dÞch vô c«ng gåm 
phÝ vÖ sinh m«i tr−êng, phÝ b¶o vÖ thùc vËt, 
phÝ b¶o vÖ ®ång ruéng, dÞch vô thñy n«ng, 
phÝ x©y dùng giao th«ng néi ®ång. C¸c kho¶n 
phÝ nμy kh«ng ®−îc ®−a vμo ng©n s¸ch x·, 
do th«n qu¶n lý (B¶ng 4).  

B¶ng 4 cho thÊy, x· thuÇn n«ng th× møc 
phÝ nμy cao h¬n so víi x· cã ngμnh nghÒ vμ 
dÞch vô ph¸t triÓn. Nh− vËy, huyÖn thuÇn 
n«ng cã møc thu phÝ cao gÊp gÇn 3 lÇn so víi 
c¸c huyÖn kh«ng thuÇn n«ng. Theo NghÞ 
®Þnh 115/2008/N§-CP cña ChÝnh phñ ngμy 
14/11/2008 th× c¸c hé n«ng d©n ®−îc miÔn 
thñy lîi phÝ. MÆc dï vËy, n«ng d©n vÉn ph¶i 
®ãng phÝ dÞch vô thñy n«ng bao gåm thñy 
n«ng néi ®ång vμ x©y dùng thñy lîi néi ®ång. 

3.2.3. T×nh h×nh ®ãng c¸c lo¹i quü  

a) Nhãm c¸c quü do x· thu  
Nhãm quü do x· thu bao gåm: quü 

phßng chèng thiªn tai, quü an ninh quèc 

phßng, quü ch¨m sãc trÎ em, quü ®Òn ¬n ®¸p 
nghÜa (B¶ng 5).  

Tõ n¨m 2008, theo ChØ thÞ sè 24 CT-
TTg, ChÝnh phñ b·i bá thu ba lo¹i quü an 
ninh quèc phßng, quü phßng chèng thiªn tai 
vμ quü ch¨m sãc trÎ em. Tuy nhiªn, tÊt c¶ 
c¸c x· vμ huyÖn trong ®iÓm nghiªn cøu ®Òu 
thu c¸c quü trªn víi møc thu, ph−¬ng thøc 
thu kh¸c nhau. Theo quy ®Þnh, c¸c quü nμy 
®Òu ®−îc thu d−íi h×nh thøc vËn ®éng nh−ng 
thùc tÕ th× vÉn lμ thu b¾t buéc. 

C¬ së ®Ó thu c¸c quü nμy lμ sè lao ®éng, 
hé hay diÖn tÝch canh t¸c, rÊt kh¸c nhau 
gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng. Quü phßng chèng thiªn 
tai thu theo lao ®éng ë tÊt c¶ c¸c huyÖn. Quü 
an ninh quèc phßng thu theo lao ®éng ë 
huyÖn Yªn Phong (B¾c Ninh) vμ theo hé ë 
huyÖn Vò Th− (Th¸i B×nh). Quü ch¨m sãc trÎ 
em thu theo hé ë Yªn Phong vμ V¨n L©m, 
theo ®Çu sμo ë huyÖn Vò Th−. ViÖc thu quü 
ch¨m sãc trÎ em theo diÖn tÝch ®Êt n«ng 
nghiÖp cña c¸c hé ®· t¹o nªn sù kh«ng c«ng 
b»ng gi÷a n«ng d©n vμ c¸c ®èi t−îng lμm 
c«ng ¨n l−¬ng, phi n«ng nghiÖp. Quü ®Òn ¬n 
®¸p nghÜa thu theo hé ë Vò th− vμ theo lao 
®éng ë Yªn Phong. 

b) Nhãm c¸c quü do c¸c tæ chøc ®oμn thÓ 
x· héi thu 

C¸c quü do c¸c tæ ®oμn thÓ x· héi thu ë 
c¸c x· nghiªn cøu bao gåm: quü v× ng−êi 
nghÌo, quü x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, quü 
khuyÕn häc, quü cña c¸c héi (Héi N«ng d©n, 
Héi Phô n÷, §oμn Thanh niªn vμ Héi Ng−êi 
cao tuæi). C¸c quü nμy ®−îc lËp ra d−íi sù 
®ång thuËn vμ nhÊt trÝ cña c¸c thμnh viªn 
cña c¸c tæ chøc. Møc thu cña c¸c quü rÊt 
kh¸c nhau vμ mang tÝnh chÊt vËn ®éng, tù 
nguyÖn (B¶ng 6). 
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B¶ng 4. Møc ®ãng gãp c¸c kho¶n phÝ dÞch vô c«ng trong n¨m 2009 ë c¸c x· nghiªn cøu 

Yên Phong Văn Lâm Vũ Thư 
Các loại 

Đông Thọ Dũng Liệt Tân Quang Đại Đồng Song an Tam Quang 

Phí vệ sinh môi trường 3000 đ/ 
người/tháng - 5000 đ/hộ  

/tháng 
4000 đ/hộ/ 
tháng 

4000 đ 
/hộ/ tháng 

2000 đ/hộ 
/ tháng 

Phí bảo vệ thực vật 2,5 kg thóc/sào 2,5 kg 
thóc/ sào 

2,50 kg 
thóc/ sào 

2,50 kg 
thóc/ sào 

2,38 kg 
thóc/ sào 

3,15 kg thóc
/ sào 

Phí bảo vệ đồng ruộng 3000 đ/ sào/ vụ 3000 đ/ 
sào/ vụ 

0,5 kg thóc/ 
sào/ vụ 

0,5 kg đ/ 
sào/ vụ 

Phí  thủy nông nội đồng 5 - 8 kg thóc/ 
sào/ vụ 

5 kg thóc 
/sào/vụ  - 

Phí xây dựng thủy lợi nội đồng 1,5 - 6,5 kg thóc
/ sào - - - 

3,24 kg 
thóc/sào 

2,94 
kg/thóc/sào 

Nguồn: Kết quả khảo sát tại các điểm nghiên cứu 

B¶ng 5. Møc ®ãng gãp c¸c quü do x· thu n¨m 2009 ë c¸c x· nghiªn cøu 

Yên Phong Văn Lâm Vũ Thư 
Các loại quỹ Tính 

chất Đông Thọ Dũng Liệt Tân Quang Đại Đồng Song An Tam Quang 

Quỹ phòng 
chống thiên tai Vận động 

4000 đ/ lao 
động/năm 

4000 đ/lao 
động/năm 

1 kg thóc/lao 
động/năm 

1 kg thóc/lao 
động/năm 

1 kg thóc/lao 
động/năm 

1 kg thóc/ 
lao động/ 
năm 

Quỹ an ninh 
quốc phòng Vận động 1 kg thóc/ 

sào /vụ 
3000 đ/ lao 
động/năm 

1 kg thóc/lao 
động/ năm 

1 kg thóc/lao 
động/năm 

5000 đ/ 
hộ/năm 

5000 đ/ 
hộ/năm 

Quỹ bảo vệ 
trẻ em Vận động 

10 nghìn 
đ/hộ/năm 

10 nghìn 
đ/hộ 

5000 
đ/hộ/năm 

2 kg thóc/lao 
động/năm 

1 kg 
thóc/sào 

1 kg 
thóc/sào 

Quỹ đền ơn 
đáp nghĩa Vận động 

3000 đ/lao 
động nông 
nghiệp 
10 nghìn đ/ 
lao động khác 

3000 đ/lao 
động nông 
nghiệp 
10 nghìnđ/ 
lao động khác 

5000 
đ/hộ/năm 

2 kg thóc/lao 
động/năm 

10 nghìn 
đ/hộ/năm 

5000 đ/ 
hộ/năm 

Nguồn: Kết quả khảo sát ở các điểm nghiên cứu  

B¶ng 6. Møc ®ãng gãp tèi thiÓu c¸c quü do c¸c ®oμn thÓ x· héi thu n¨m 2009 
ë c¸c x· nghiªn cøu (thu theo tÝnh chÊt tù nguyÖn)

Yên Phong Văn Lâm Vũ Thư 
Các loại quỹ Đơn vị 

tính Đông 
Thọ 

Dũng 
Liệt 

Tân 
Quang Đại Đồng Song 

An 
Tam 

Quang 
 Quỹ vì người nghèo: 
- Hộ nông nghiệp 
- Hộ kinh doanh 

Ngàn đồng/hộ 10 
30 

10 
30 

Tùy mức Tùy mức Tùy mức Tùy mức 

Quỹ xây dựng cơ sở 
hạ tầng nông thôn Ngàn đồng/hộ 100 - 200 100 - 200 Tùy  

xã, thôn 
Tùy  

xã, thôn - (1 công/ 
lao động 

Quỹ Khuyến học Ngàn đồng/hộ Tùy mức Tùy 
dòng họ 

Tùy 
dòng họ Tùy mức 10 20 

Quỹ Hội Nông dân Ngàn đồng/ 
hội viên 6 5 1 kg thóc - - 6 /lao động 

Quỹ Hội Phụ nữ Ngàn đồng/ 
hội viên 8 10 15 5 5 5 

Quỹ Đoàn Thanh niên Ngàn đồng/ 
đoàn viên 15 12 10 10 5 - 

Nguồn: Kết quả khảo sát tại các điểm nghiên cứu 
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3.2.4. Sè l−îng vμ møc ®ãng gãp cña c¸c 
           hé trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së  

a) Sè l−îng c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c hé 
Sè l−îng c¸c kho¶n ®ãng gãp tèi thiÓu vμ 

tèi ®a tõ 6-15 kho¶n ë Yªn Phong, 7-15 kho¶n 
ë V¨n L©m vμ 6-13 kho¶n ë Vò Th− (B¶ng 7).  

ChØ thÞ sè 24 CT-TTg cña ChÝnh phñ b·i 
bá thu mét sè lo¹i quü vμ phÝ theo h−íng 
”khoan søc d©n”. V× vËy, sè l−îng tèi ®a c¸c 
kho¶n ®ãng gãp nμy so víi n¨m 2007 gi¶m 
®−îc tõ 2 - 3 kho¶n ë hÇu hÕt c¸c huyÖn. Tuy 
nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña 
ChÝnh phñ ë c¸c ®Þa ph−¬ng ch−a thËt triÖt 
®Ó. C¸c hé d©n vÉn ph¶i ®ãng mét sè quü lÏ 
ra kh«ng ph¶i ®ãng nh− quü an ninh quèc 
phßng, quü phßng chèng lôt b·o, quü b¶o vÖ 
trÎ em, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. Nh×n chung, 
huyÖn thuÇn n«ng nh− Vò Th− cã sè l−îng 
c¸c kho¶n ®ãng gãp Ýt h¬n so víi huyÖn kinh 
tÕ ph¸t triÓn nh− V¨n L©m vμ Yªn Phong.  

b) KÕt qu¶ ®ãng gãp cña d©n vμo ng©n 
s¸ch x· 

X· cã kinh tÕ kh¸ møc thu ng©n s¸ch x· 
cao gÊp tõ 1,43 ®Õn 2,7 lÇn so víi c¸c x· 
nghÌo. Theo thêi gian, nguån thu ng©n s¸ch 
cã xu h−íng gi¶m (tèc ®é ph¸t triÓn b×nh 
qu©n ba n¨m chØ ®¹t 91,3%), c¸c x· kh¸c ®Òu 
cã møc t¨ng kh¸ vÒ ng©n s¸ch (t¨ng 24,2% - 
38,6%) (B¶ng 8). C¸c kho¶n thu cña d©n 
trong ng©n s¸ch x· bao gåm c¸c lo¹i thuÕ 
(m«n bμi, nhμ ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông 
®Êt, VAT, thu nhËp doanh nghiÖp vμ thuÕ sö 
dông ®Êt n«ng nghiÖp ngoμi h¹n ®iÒn), c¸c 
phÝ vμ lÖ phÝ (dÞch vô hμnh chÝnh c«ng, sö 
dông tμi s¶n c«ng vμ tr−íc b¹), c¸c kho¶n ®ãng 

gãp tù nguyÖn vμ theo quy ®Þnh, c¸c kho¶n 
thu kh¸c... Mét phÇn c¸c quü c«ng chuyªn 
dïng vμ toμn bé c¸c kho¶n quü do c¸c tæ 
chøc ®oμn thÓ thu vμ phÝ dÞch vô c«ng  
kh«ng ph¶n ¸nh trong ng©n s¸ch x·.  

Nh×n chung, gi¸ trÞ tuyÖt ®èi c¸c kho¶n 
®ãng gãp cña d©n vμo ng©n s¸ch x· biÕn 
®éng qua c¸c n¨m. X· cã kinh tÕ kh¸, møc 
®ãng gãp cña c¸c hé d©n trong ng©n s¸ch x· 
gÊp tõ 4,0 lÇn ®Õn 4,9 lÇn so víi c¸c x· cã 
kinh tÕ ch−a ph¸t triÓn. 

Tû träng c¸c kho¶n thu cña c¸c hé d©n 
®ãng gãp trong ng©n s¸ch x· n¨m 2009 
chiÕm tõ 33,5% - 40,1% ë Yªn Phong, 50,3% - 
90,3% ë V¨n L©m vμ 9,3% - 33,6% ë Vò Th−. 
Tû lÖ nμy tû lÖ thuËn víi thu nhËp cña c¸c 
hé. Thùc tÕ nμy nãi lªn r»ng c¸c huyÖn cã 
kinh tÕ kh¸ th× tû träng ®ãng gãp cña c¸c hé 
d©n vμo ng©n s¸ch x· cμng cao.  

Theo c¸c nhãm x·, x· cã kinh tÕ ph¸t 
triÓn th× tû träng ®ãng gãp tõ 33,6% ®Õn 
90,3% tèng ng©n s¸ch x·. X· kÐm ph¸t triÓn 
th× tû lÖ nμy chØ chiÕm 9,3% - 33,6%. Nh− 
vËy, tû lÖ ®ãng gãp cña d©n trong tμi chÝnh 
c«ng cÊp c¬ së ë c¸c x· cã kinh tÕ kh¸ cao gÊp 
2,7- 3,6 lÇn so víi c¸c x· kÐm ph¸t triÓn. C¸c 
x· kÐm ph¸t triÓn møc ®ãng gãp cña d©n Ýt 
h¬n nhiÒu so víi c¸c x· ph¸t triÓn. NÕu so 
gi÷a c¸c n¨m, tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ba 
n¨m 2007-2009 vÒ møc ®é ®ãng gãp cña  d©n 
trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së cã xu h−íng 
gi¶m (tõ 13,8 ®Õn 94,6%) (B¶ng 8). §iÒu nμy 
thÓ hiÖn tinh thÇn khoan søc d©n cña chÝnh 
phñ ®· ®−îc thùc hiÖn ë c¸c ®Þa ph−¬ng.  

B¶ng 7. Sè kho¶n ®ãng gãp tèi thiÓu vμ tèi ®a cña c¸c hé trong n¨m 2009 
ë c¸c x· nghiªn cøu 

Yên Phong Văn Lâm Vũ Thư 
Chỉ tiêu Đông Thọ 

(PT) 
Dũng Liệt 

(CPT) 
Tân Quang 

(PT) 
Đại Đồng 

(CPT) 
Song An 

(PT) 
Tam Quang 

(CPT) 

Tổng số khoản đóng góp 8-15 6-14 10-15 7-13 6-13 8-13 
1.Đóng góp theo quy định 5-7 3-5 5-7 3-5 2-5 3-5 
2. Đóng góp tự nguyện và  

      vận động 3-8 3-9 5-8 4-8 4-8 5-8 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ dân  
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B¶ng 8. KÕt qu¶ ®ãng gãp cña d©n vμo ng©n s¸ch x·  

Yên Phong Văn Lâm Vũ Thư 

Chỉ tiêu Đông 
Thọ 
(PT) 

Dũng 
Liệt 

(CPT) 

Tân 
Quang 
(PT) 

Đại Đồng 
(CPT) 

Song 
An 

(PT) 

Tam 
Quang 
(CPT) 

NĂM 2007 

1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ) 2753,0 997,1 6749,3 2083,9 1414,7 1204,8 

2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ) 2281,3 310,8 6611,3 1385,9 499,5 285,1 

3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%) 82,9 31,2 98,0 66,5 35,3 23,7 

- Thuế (%) 8,8 7,9 8,8 7,2 8,8 12,7 

- Phí và lệ phí (%) 1,1 1,7 1,0 5,0 2,2 8,0 

- Đóng góp tự nguyện và quỹ quy định (%) 70,5 3,5 12,9 20,7 0,4 0,3 

- Thu khác (%) 2,5 17,9 75,2 33,6 23,9 2,6 

NĂM 2008 

1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ) 3664,0 849,8 7269,1 4189,5 2255,7 2255,3 

2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ) 2406,7 288,8 6931,1 2031,5 928,1 187,1 

3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%) 65,7 34,0 95,4 48,5 41,1 8,3 

- Thuế (%) 3,1 10,1 10,7 6,5 11,6 5,3 

- Phí và lệ phí (%) 0,9 4,4 1,3 1,8 4,8 0,5 

- Đóng góp tự  nguyện và quỹ quy định (%) 44,0 1,8 80,7 38,1 0,3 0,2 

- Thu khác (%) 17,7 12,7 2,6 2,1 24,5 2,2 

NĂM 2009 

1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ) 4296,7 1589,5 5444,0 1982,0 2267,2 2028,3 

2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ) 1723,7 533,5 4918,0 996,0 760,8 188,4 

3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%) 40,1 33,5 90,3 50,3 33,6 9,3 

- Thuế (%) 17,8 15,3 24,3 11,9 6,4 5,1 

- Phí và lệ phí (%) 1,0 2,0 9,0 4,9 2,0 0,6 

- Đóng góp tự nguyện và quỹ quy định (%) 13,1 9,0 12,8 17,0 0,3 0,2 

- Thu khác (%) 8,3 27,2 44,1 16,4 24,9 3,4 

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN BA NĂM 

Tổng thu ngân sách xã 125,2 136,1 91,3 124,2 130,0 138,6 

Thu từ dân vào ngân sách xã (triệu đ) 88,6 138,8 87,9 97,8 133,9 83,2 

Tỷ trọng đóng góp của dân vào ngân sách (%) 62,9 32,9 94,6 55,1 36,7 13,8 

Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách xã tại các điểm nghiên cứu 

C¸c x· ph¸t triÓn còng cã tû träng ®ãng 
gãp cña thuÕ trong ng©n s¸ch x· nhiÒu h¬n 
so víi c¸c x· kÐm ph¸t triÓn.  §iÒu nμy nãi 
lªn r»ng ë huyÖn kinh tÕ ph¸t triÓn, c«ng 
nghiÖp vμ dÞch vô nhiÒu th× thuÕ lμ nguån 
thu chÝnh. §ãng gãp cña c¸c kho¶n phÝ vμ lÖ 

phÝ trong ng©n s¸ch x· chØ chiÕm tû träng 
nhá, gi÷a c¸c x· chØ dao ®éng tõ 0,6% ®Õn 
5% (B¶ng 8). 

§ãng gãp tù nguyÖn vμ quy ®Þnh cña c¸c 
hé d©n: lo¹i trõ huyÖn thuÇn n«ng (Vò Th−), 
tû träng c¸c kho¶n ®ãng gãp nμy chiÕm tõ 

315 



Kim Thị Dung và Nguyễn Thị Hương    

9% ®Õn 17%. Nh×n chung, kh«ng cã tÝnh quy 
luËt gi÷a x· kh¸ vμ x· kÐm vÒ c¸c tû lÖ nμy.  

Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña hé chiÕm 
trong tæng thu nhËp cña hé tõ 0,58% ®Õn 
0,75% ë Yªn Phong, 1,42% - 1,99% ë Vò Th− 
vμ 2,93% - 3,15% ë V¨n L©m. C¸c x· cã kinh 
tÕ ph¸t triÓn, tû lÖ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
hé trong tæng thu nhËp cña hé nhá h¬n so 
víi c¸c x· ch−a ph¸t triÓn lo¹i trõ tr−êng 
hîp x· T©n Quang huyÖn V¨n L©m. 

4. KÕT LUËN 

Ng−êi d©n n«ng th«n ®· vμ ®ang ®ãng 
gãp c¸c kho¶n trong tμi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 
bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt 
b¾t buéc theo luËt ®Þnh vμ quy ®Þnh nh− c¸c 
lo¹i thuÕ, lÖ phÝ hμnh chÝnh c«ng, phÝ dÞch vô 
c«ng vμ phÝ sö dông yμi s¶n c«ng vμ c¸c 
kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt vËn ®éng, tù 
nguyÖn nh− c¸c quü c«ng chuyªn dïng vμ 
quü cña c¸c tæ chøc ®oμn thÓ x· héi. Sè l−îng 
kho¶n ®ãng gãp n¨m 2009 cã gi¶m 2 - 3 
kho¶n so víi n¨m 2007. Tuy nhiªn, møc gi¸ 
trÞ ®ãng gãp gi¶m kh«ng nhiÒu. Gi¸ trÞ c¸c 
kho¶n ®ãng gãp cña hé chiÕm trong tæng thu 
nhËp cña hé tõ 0,58% ®Õn 0,75% ë Yªn 
Phong, 1,42% ®Õn 1,99% ë Vò Th− vμ 2,93% 
®Õn 3,15% ë V¨n L©m. C¸c x· cã kinh tÕ 
ph¸t triÓn, tû lÖ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña hé 
trong tæng thu nhËp cña hé nhá h¬n so víi 
c¸c x· ch−a ph¸t triÓn lo¹i trõ tr−êng hîp x· 
T©n Quang (huyÖn V¨n L©m). 

  C¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n cã vai trß 
kh¸ quan träng trong tæng thu ng©n s¸ch x·. 
Tû träng c¸c kho¶n thu cña d©n ®ãng gãp 
trong ng©n s¸ch x· n¨m 2009 chiÕm tõ 
33,5% - 40,1% ë Yªn Phong, 50,3% - 90,3% ë 
V¨n L©m vμ 9,3% - 33,6% ë Vò Th−. Tû lÖ 
nμy tû lÖ thuËn víi thu nhËp cña c¸c hé d©n. 
Tuy nhiªn, tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ba 
n¨m 2007 - 2009 vÒ møc ®é ®ãng gãp cña d©n 
trong ng©n s¸ch x· cã xu h−íng gi¶m ë c¸c  

 

x· ph¸t triÓn vμ cã xu h−íng t¨ng ë c¸c x· 
kÐm ph¸t triÓn. 

Theo ChØ thÞ sè 24 CT-TTg ngμy 11/11 
n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vμ C«ng v¨n sè 
6189/BTC-NSNN ngμy 29 th¸ng 4 n¨m 2009 
cña Bé Tμi chÝnh, mét sè kho¶n ®ãng gãp 
nh− quü an ninh quèc phßng, quü phßng 
chèng thiªn tai, lÖ phÝ hé tÞch, hé khÈu... 
®−îc b·i bá vμ miÔn. MÆc dï vËy, thùc tÕ t¹i 
c¸c ®Þa ph−¬ng, ng−êi d©n vÉn ph¶i ®ãng c¸c 
kho¶n nμy d−íi h×nh thøc vËn ®éng vμ cã n¬i 
cßn  giao chØ tiªu thu cho x·. 
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TÓM TẮT


Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế ở 6 xã thuộc 3 huyện đại diện cho 3 tỉnh của vùng đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu này đã phân tích thực trạng thực hiện việc huy động các khỏan đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng, bao gồm các khỏan đóng góp như thuế, phí và lệ phí, các quỹ công chuyên dùng và các quỹ của các đoàn thể xã hội. Số lượng các khoản đóng góp tối thiểu và tối đa từ 6 - 15 khoản. So với năm 2007, số khoản đóng góp giảm 2 - 3 khoản. Tuy nhiên giá trị đóng góp của hộ dân vào ngân sách xã bình quân năm 2007-2009 chỉ giảm hơn 10% ở các xã phát triển và vẫn tăng ở các xã kém phát triển. Tỷ trọng các khoản thu của các hộ dân đóng góp trong ngân sách xã năm 2009 chiếm từ 9,3 - 90,3% tùy mỗi địa phương. Các huyện có kinh tế khá thì tỷ trọng đóng góp của các hộ dân vào ngân sách xã càng cao. Giá trị các khoản đóng góp của hộ chiếm trong tổng thu nhập của hộ từ 0,58% đến 3,15%. Các xã có kinh tế phát triển, tỷ lệ các khoản đóng góp của hộ trong tổng thu nhập của hộ nhỏ hơn so với các xã chưa phát triển. Mặc dù một số khoản thu theo quy định của Nhà nước đã được miễn nhưng tại các địa phương đến nay vẫn còn thu dưới hình thức vận động.        


Từ khóa: Đóng góp của dân, huy động, tài chính công cấp cơ sở.


SUMMARY


Based on an investigation and surveys conducted in 6 communes of 3 representative districts of the Red River Delta, the research examined current status of mobilization of people’s contribution to grass root public finance in the studied areas including tax and fee payments, specialized public funds and funds of mass social mass organizations. The research pointed out that a number of payment items that people contributed to public funds ranged from 6 to 15. The number of payment items has been reduced about 2 to 3 compared with that in 2007. However, the value of people’s contribution to commune’s budget on averaged 2007-2009, downed  about more than 10% in healthy communes and continued increasing in the poor communes. The share of people’s contribution to commune budget in 2009 amounted from 9.3% to 90.3%. The more developed district is the higher share of people contribution to commune budget. The share of people income contributed to public finance in total household income occupied from 0.58%  to 3.15%. This proportion in the healthy communes was smaller than that in the poor commune. Although some payment items required contributed to public funds has been exempted by the central Government, the commune’s authorities in  the studied areas were  found still mobilizing people’s income for those funds.


Key words: Mobilization, People’s contribution, Grass root public Finance.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. §ÆT VÊN §Ò


Trong nh÷ng n¨m qua, chÝnh s¸ch huy ®éng søc d©n ®ãng gãp trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së díi nhiÒu h×nh thøc ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë níc ta. Tuy nhiªn, mét sè ®Þa ph¬ng cßn n«n nãng, huy ®éng qu¸ møc so víi thu nhËp cña nh©n d©n, v« t×nh t¹o thµnh g¸nh nÆng cho ngêi d©n trong ®iÒu kiÖn thu nhËp cßn thÊp, ®êi sèng khã kh¨n. N¨m 2007, sè lîng c¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n t¹i 7 vïng kinh tÕ cña c¶ níc tïy theo tõng vïng lµ tõ 17 - 28 kho¶n, víi møc tiÒn ®ãng gãp thÊp nhÊt lµ 250 ngh×n ®ång, cao nhÊt lªn tíi 800 ngh×n ®ång/hé/n¨m (Uû ban Tµi chÝnh - Ng©n s¸ch Quèc héi, 2008). Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng “lo¹n thu” nh÷ng kho¶n kh«ng hîp lý ®èi víi ngêi d©n, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· cã ChØ thÞ sè 24/2007/CT-TTg ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2007 vÒ t¨ng cêng chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ, chÝnh s¸ch huy ®éng vµ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n. Bé Tµi chÝnh ®· cã c«ng v¨n sè 6189/BTC ngµy 29/4/2009 vÒ viÖc t¨ng cêng chØ ®¹o, kiÓm tra, rµ so¸t viÖc huy ®éng ®ãng gãp cña nh©n d©n, b·i bá mét sè kho¶n ®ãng gãp kh«ng ®óng quy ®Þnh hoÆc kh«ng ®óng víi tinh thÇn tù nguyÖn cña nh©n d©n (2009). VËy, thùc tr¹ng trong n«ng th«n vïng ®ång b»ng s«ng Hång ngêi d©n n«ng th«n ®ang ph¶i ®ãng gãp c¸c kho¶n g×, ®ãng gãp nh thÕ nµo, theo c¬ chÕ nµo? LiÖu c¸c kho¶n ®ãng gãp cña ngêi d©n cã vai trß quan träng vµ cÇn thiÕt trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së? §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn nghiªn cøu. 


Môc tiªu c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò nµy lµ nh»m gãp phÇn ph¶n ¸nh thùc tr¹ng huy ®éng vµ lµm râ vai trß cña c¸c kho¶n ®ãng gãp cña ngêi d©n n«ng th«n trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së  ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


2.1. Chän ®iÓm nghiªn cøu


Ba tØnh ®¹i diÖn cho vïng ®ång b»ng s«ng Hång lµ Th¸i B×nh, B¾c Ninh vµ Hng

Yªn ®îc chän lµm ®iÓm nghiªn cøu. Trong mçi tØnh chän 1 huyÖn ®¹i diÖn: Yªn Phong (B¾c Ninh), V¨n L©m (Hng Yªn) vµ Vò Th (Th¸i B×nh). Trong mçi huyÖn, chän 2 x· ®¹i diÖn gåm 1 x· kinh tÕ ph¸t triÓn (PT) vµ 1 x· kinh tÕ cha ph¸t triÓn (CPT) (B¶ng 1).


2.2. Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin, sè liÖu 


2.2.1. Thu thËp th«ng tin, sè  liÖu ®· c«ng bè

Th«ng tin, sè liÖu ®· c«ng bè bao gåm c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së ®îc thu thËp tõ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, quy ®Þnh vÒ ®ãng gãp cña d©n trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së, ®ã lµ c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, cña UBND c¸c tØnh, c¸c bé ngµnh nh Bé Tµi chÝnh, Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT… ®îc thu thËp tõ c¸c nguån s¸ch, b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh, m¹ng internet.  T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña cÊp huyÖn vµ x· trong diÖn nghiªn cøu ®îc thu thËp tõ nh÷ng c¬ quan liªn quan ®Õn tµi chÝnh c«ng nh phßng Tµi chÝnh-kÕ ho¹ch, phßng Kinh tÕ cña huyÖn, ban Tµi chÝnh vµ Ng©n s¸ch x·, UBND x·. 


2.2.2. Thu thËp sè liÖu míi

C¸c sè liÖu míi ®îc thu thËp tõ hé n«ng d©n b»ng c¸ch mçi x· pháng vÊn 30 hé ®¹i diÖn th«ng qua b¶ng c©u hái, bao gåm hé giµu, hé trung b×nh vµ hé nghÌo theo tiªu chÝ ph©n lo¹i hé vµ tû lÖ giµu nghÌo ë mçi x· ®iÓm nghiªn cøu. 


Tæng céng cã 180 hé ®îc pháng vÊn, trong ®ã 30 hé giµu, 120 hé trung b×nh vµ 30 hé nghÌo. Ngoµi ra, nghiªn cøu cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¬ng ph¸p PRA nh pháng vÊn nhãm, th¶o luËn nhãm ®Ó thu thËp th«ng tin.


B¶ng 1. C¸c tØnh, huyÖn vµ  x· ®îc chän lµm ®iÓm nghiªn cøu


		Tỉnh

		Thái Bình

		Hưng Yên

		Bắc Ninh



		Huyện

		Vũ Thư

		Văn Lâm

		Yên Phong



		Xã kinh tế khá

		Song An (PT)

		Tân Quang (PT)

		Đông Thọ (PT)



		Xã còn nghèo

		Tam Quang (CPT)

		Đại Đồng (CPT)

		Dũng Liệt (CPT)





2.3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu


Ph¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ vµ thèng kª so s¸nh ®îc sö dông chñ yÕu trong ph©n tÝch d÷ liÖu. Trong ®ã, ph¬ng ph¸p th«ng kª m« t¶: dïng sè tuyÖt ®èi vµ sè t¬ng ®èi ®Ó m« t¶ vµ ph¶n ¸nh quy m« vµ tû träng cña c¸c kho¶n ®ãng gãp; Ph¬ng ph¸p thèng kª so s¸nh ®îc sö dông víi c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së vµ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch, so s¸nh gi÷a c¸c x· ph¸t triÓn vµ c¸c x· cha ph¸t triÓn, gi÷a c¸c lo¹i hé giµu, trung b×nh vµ nghÌo.  


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O
     LUËN 


3.1. Thùc tr¹ng chÝnh s¸ch vµ c¸c quy
       ®Þnh vÒ huy ®éng c¸c kho¶n ®ãng
       gãp cho tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së ë 
       n«ng th«n


Tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së bao gåm: 1) Ng©n s¸ch x·, phêng, thÞ trÊn, 2) C¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c cña x·, phêng, thÞ trÊn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, bao gåm nh c¸c quü c«ng chuyªn dïng cña x·, phêng, thÞ trÊn; tµi chÝnh c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp cña x·, phêng, thÞ trÊn vµ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c cña th«n, b¶n, tæ chøc ®oµn thÓ... theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (UNDP..., 2008 vµ Kim ThÞ Dung, 2010).  


KÕt qu¶ t×m hiÓu thùc tÕ cho thÊy, cho ®Õn nay, ®· cã 16 v¨n b¶n ph¸p quy do Uû b¶n Thêng vô Quèc héi, ChÝnh phñ hay Bé Tµi chÝnh ban hµnh vµ híng dÉn liªn quan ®Õn ®ãng gãp cña d©n trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬  së. Dùa trªn c¸c v¨n b¶n nµy, UBND c¸c tØnh ban hµnh híng dÉn cô thÓ thu c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n. UBND c¸c huyÖn quyÕt ®Þnh giao chØ tiªu huy ®éng c¸c kho¶n ®ãng gãp cô thÓ cho c¸c x·, bao gåm: 


3.1.1. C¸c lo¹i thuÕ


Thêi gian qua, ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c


 møc vµ h×nh thøc thu c¸c lo¹i thuÕ ®èi víi ngêi d©n n«ng th«n gåm c¸c lo¹i thuÕ: nhµ ®Êt, sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, m«n bµi, VAT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Møc ®ãng c¸c lo¹i thuÕ nµy ®îc quy ®Þnh theo luËt. Tuy nhiªn, ®èi víi thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, tõ n¨m 2003, ChÝnh phñ ®· b·i bá thu thuÕ ®Êt n«ng nghiÖp trong h¹n ®iÒn. C¸c hé canh t¸c diÖn


tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ngoµi h¹n ®iÒn, ®Êt 5% vÉn  ph¶i nép thuÕ suÊt nhÊt ®Þnh. 


3.1.2. C¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ 


C¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ mµ ngêi d©n ph¶i ®ãng gãp bao gåm: phÝ vµ lÖ phÝ hµnh chÝnh c«ng nh phÝ lµm hé tÞch, hé khÈu, lÖ phÝ chøng thùc...; c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ cña dÞch vô c«ng nh phÝ vÖ sinh m«i trêng, b¶o vÖ thùc vËt, b¶o vÖ ®ång ruéng, dÞch vô thñy n«ng, x©y dùng giao th«ng néi ®ång; phÝ sö dông c¸c tµi s¶n c«ng nh c¸c phÝ sö dông ®êng bé, qua cÇu phµ, ®Êu gi¸, häp chî n«ng th«n, v.v... 


§èi víi c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ th× møc thu tïy tõng lo¹i ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña UBND tØnh hoÆc trªn c¬ së  ®îc UBND tØnh ph©n cÊp, UBND x· c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ x©y dùng møc quy ®Þnh cô thÓ. 


3.1.3. C¸c lo¹i quü 


Theo tÝnh chÊt, cã hai lo¹i quü: quü c«ng chuyªn dïng cña x· vµ c¸c quü do c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi thu. C¸c quü c«ng chuyªn dïng thu cña ngêi d©n ë c¬ së thêng bao gåm: quü ch¨m sãc vµ b¶o vÖ trÎ em, quü phßng chèng lôt b·o, quü an ninh quèc phßng, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa vµ quü x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Þa ph¬ng. C¸c kho¶n ®ãng gãp cña 4 lo¹i quü ®Çu do UBND tØnh quy ®Þnh vµ híng dÉn, UBND x· giao cho th«n thu sau ®ã nép cho x·, x· nép cÊp trªn hoÆc qu¶n lý sö dông theo quy ®Þnh cña UBND tØnh ®èi víi mçi lo¹i quü. C¸c quü nµy ®îc thu vµ sö dông theo quy ®Þnh cña UBND tØnh. Tríc ®©y c¸c kho¶n quü nµy lµ ®ãng gãp b¾t buéc nay chuyÓn thµnh díi h×nh thøc vËn ®éng. Tuy nhiªn, thùc tÕ th× cÊp trªn vÉn giao chØ tiªu cho cÊp x· ph¶i thùc hiÖn. Riªng quü x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 24/1999/N§- CP cña ChÝnh phñ, viÖc huy ®éng quü ®ãng gãp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ph¶i do nh©n d©n bµn b¹c, quyÕt ®Þnh trªn c¬ së d©n chñ c«ng khai, quyÕt ®Þnh theo ®a sè. 


C¸c quü c«ng chuyªn dïng nªu trªn thùc hiÖn thu tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 2007. C¸c kho¶n thu nµy thùc sù lµ g¸nh nÆng cho ngêi nghÌo ë n«ng th«n. §Õn n¨m 2007, theo ChØ thÞ sè 24 CT-TTg, ChÝnh phñ b·i bá viÖc thu b¾t buéc ba lo¹i quü an ninh quèc phßng, phßng chèng thiªn tai vµ quü ch¨m sãc trÎ em. Kho¶n thu ®ãng gãp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, UBND c¸c tØnh quy ®Þnh híng dÉn cho phÐp trªn c¬ së nghÞ quyÕt cña H§ND x· khi cã c«ng tr×nh ph¸t sinh, kh«ng ®a vµo ng©n s¸ch x· qu¶n lý.  


C¸c quü ®ãng gãp do c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi thu bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp theo qui ®Þnh cña c¸c ®oµn thÓ, mang tÝnh chÊt tù nguyÖn vµ vËn ®éng, nh quü Héi

Ngêi cao tuæi, Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷, §oµn Thanh niªn,... C¸c kho¶n ®ãng gãp nµy do c¸c ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi thu vµ sö dông. Ngoµi c¸c quü trªn, c¸c hé cã thÓ ®ãng gãp theo quy ®Þnh mang tÝnh chÊt tù nguyªn cho c¸c ho¹t ®éng cña th«n.



3.2. Thùc tr¹ng thùc hiÖn ®ãng gãp cña
       d©n cho tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së ë
       c¸c x· ®îc ®iÒu tra


3.2.1. T×nh h×nh ®ãng thuÕ cña c¸c hé


Thùc tÕ ë c¸c x· ®iÒu tra cho thÊy, tïy theo hoµn c¶nh vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña c¸c hé gia ®×nh mµ mçi hé trong c¸c x· nghiªn cøu cã thÓ ®ãng tõ 1 ®Õn 5 kho¶n thuÕ. ý thøc chÊp hµnh c¸c luËt thuÕ cña c¸c hé d©n n«ng th«n lµ cao. Tû lÖ c¸c kho¶n thuÕ cña c¸c hé d©n ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch cña c¸c x· chiÕm tõ 15,3 - 17,8% ë Yªn Phong, 11,9 - 24,3% ë V¨n L©m vµ 5,1 - 6,4% ë Vò Th. Nh vËy, c¸c huyÖn thuÇn n«ng nh Vò Th cã tû träng thuÕ trong ng©n s¸ch x· lµ thÊp nhÊt. Tû träng c¸c kho¶n thuÕ c¸c hé ®ãng gãp trong tæng thu ng©n s¸ch x· kho¶ng 5,1% ®Õn 6,4% ë huyÖn thuÇn n«ng vµ 12,0% ®Õn 24,3% ë c¸c huyÖn cã c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ph¸t triÓn (B¶ng 2). 

B¶ng 2. Tû lÖ c¸c kho¶n thuÕ ®ãng gãp trong tæng thu ng©n s¸ch x· n¨m 2009
ë c¸c x· nghiªn cøu (%)


		

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		Tổng các thuế

		17,8

		15,3

		24,3

		11,9

		6,4

		5,1



		Thuế môn bài

		0,3

		1,0

		0,4

		0,9

		0,5

		0,6



		VAT + Thuế TNDN

		1,9

		8,2

		19,9

		4,1

		2,5

		1,4



		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		0,0

		0,0

		0,1

		1,5

		0,2

		0,1



		Thuế nhà đất

		1,0

		6,1

		1,5

		5,1

		3,2

		3,0



		Thuế chuyển quyền SDĐ

		14,6

		0,0

		2,5

		0,3

		0,0

		0,0





Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách các xã


B¶ng 3. Tû lÖ c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ d©n ®ãng gãp trong tæng thu ng©n s¸ch x·  n¨m 2009 ë c¸c x· nghiªn cøu (%)


		

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		Phí và lệ phí

		1,0

		2,0

		9,0

		4,9

		2,0

		0,6



		-  Lệ phí trước bạ

		6,5

		0,6

		8,6

		2,2

		1,3

		0,4



		-  Phí và lệ phí khác

		0,5

		1,4

		0,4

		2,8

		0,7

		0,2





Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách các xã

3.2.2. T×nh h×nh nép phÝ vµ lÖ phÝ 


C¸c hé nép phÝ vµ lÖ phÝ cho c¸c dÞch vô hµnh chÝnh c«ng, dÞch vô c«ng vµ phÝ sö dông tµi s¶n c«ng. Tuy nhiªn, chØ cã c¸c lo¹i phÝ c¬ b¶n lµ lÖ phÝ tríc b¹ vµ phÝ vµ lÖ phÝ cho c¸c dÞch vô hµnh chÝnh c«ng vµ phÝ sö dông tµi s¶n c«ng ®îc ph¶n ¸nh trong c¸c nguån thu cña ng©n s¸ch x· díi môc phÝ vµ lÖ phÝ. C¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ nµy c¸c x· ®Òu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¸c tØnh, møc thu ë c¸c ®Þa ph¬ng gièng nhau, cô thÓ lµ lÖ phÝ tríc b¹ thu 0,5% gi¸ trÞ chuyÓn nhîng, phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c thu tõ 2.000 -20.000 ngh×n ®ång/ lÇn. B¶ng 3 cho thÊy, kÕt qu¶ thu phÝ vµ lÖ phÝ chiÕm trong tæng thu ng©n s¸ch lµ 1,0 - 2,0% ë Yªn Phong, 4,9% - 9,0% ë V¨n L©m vµ 0,6 - 2,0% ë Vò Th.


C¸c kho¶n lÖ phÝ cña dÞch vô c«ng gåm phÝ vÖ sinh m«i trêng, phÝ b¶o vÖ thùc vËt, phÝ b¶o vÖ ®ång ruéng, dÞch vô thñy n«ng, phÝ x©y dùng giao th«ng néi ®ång. C¸c kho¶n phÝ nµy kh«ng ®îc ®a vµo ng©n s¸ch x·, do th«n qu¶n lý (B¶ng 4). 


B¶ng 4 cho thÊy, x· thuÇn n«ng th× møc phÝ nµy cao h¬n so víi x· cã ngµnh nghÒ vµ dÞch vô ph¸t triÓn. Nh vËy, huyÖn thuÇn n«ng cã møc thu phÝ cao gÊp gÇn 3 lÇn so víi c¸c huyÖn kh«ng thuÇn n«ng. Theo NghÞ ®Þnh 115/2008/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 14/11/2008 th× c¸c hé n«ng d©n ®îc miÔn thñy lîi phÝ. MÆc dï vËy, n«ng d©n vÉn ph¶i ®ãng phÝ dÞch vô thñy n«ng bao gåm thñy n«ng néi ®ång vµ x©y dùng thñy lîi néi ®ång.


3.2.3. T×nh h×nh ®ãng c¸c lo¹i quü 


a) Nhãm c¸c quü do x· thu 


Nhãm quü do x· thu bao gåm: quü phßng chèng thiªn tai, quü an ninh quèc phßng, quü ch¨m sãc trÎ em, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa (B¶ng 5). 


Tõ n¨m 2008, theo ChØ thÞ sè 24 CT-TTg, ChÝnh phñ b·i bá thu ba lo¹i quü an ninh quèc phßng, quü phßng chèng thiªn tai vµ quü ch¨m sãc trÎ em. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c x· vµ huyÖn trong ®iÓm nghiªn cøu ®Òu thu c¸c quü trªn víi møc thu, ph¬ng thøc thu kh¸c nhau. Theo quy ®Þnh, c¸c quü nµy ®Òu ®îc thu díi h×nh thøc vËn ®éng nhng thùc tÕ th× vÉn lµ thu b¾t buéc.


C¬ së ®Ó thu c¸c quü nµy lµ sè lao ®éng, hé hay diÖn tÝch canh t¸c, rÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng. Quü phßng chèng thiªn tai thu theo lao ®éng ë tÊt c¶ c¸c huyÖn. Quü an ninh quèc phßng thu theo lao ®éng ë huyÖn Yªn Phong (B¾c Ninh) vµ theo hé ë huyÖn Vò Th (Th¸i B×nh). Quü ch¨m sãc trÎ em thu theo hé ë Yªn Phong vµ V¨n L©m, theo ®Çu sµo ë huyÖn Vò Th. ViÖc thu quü ch¨m sãc trÎ em theo diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña c¸c hé ®· t¹o nªn sù kh«ng c«ng b»ng gi÷a n«ng d©n vµ c¸c ®èi tîng lµm c«ng ¨n l¬ng, phi n«ng nghiÖp. Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa thu theo hé ë Vò th vµ theo lao ®éng ë Yªn Phong.


b) Nhãm c¸c quü do c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi thu


C¸c quü do c¸c tæ ®oµn thÓ x· héi thu ë c¸c x· nghiªn cøu bao gåm: quü v× ngêi nghÌo, quü x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, quü khuyÕn häc, quü cña c¸c héi (Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷, §oµn Thanh niªn vµ Héi Ngêi cao tuæi). C¸c quü nµy ®îc lËp ra díi sù ®ång thuËn vµ nhÊt trÝ cña c¸c thµnh viªn cña c¸c tæ chøc. Møc thu cña c¸c quü rÊt kh¸c nhau vµ mang tÝnh chÊt vËn ®éng, tù nguyÖn (B¶ng 6).


		B¶ng 4. Møc ®ãng gãp c¸c kho¶n phÝ dÞch vô c«ng trong n¨m 2009 ë c¸c x· nghiªn cøu


Các loại

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ

		Dũng Liệt

		Tân Quang

		Đại Đồng

		Song an

		Tam Quang



		Phí vệ sinh môi trường

		3000 đ/ người/tháng

		-

		5000 đ/hộ 
/tháng

		4000 đ/hộ/ tháng

		4000 đ /hộ/ tháng

		2000 đ/hộ
/ tháng



		Phí bảo vệ thực vật

		2,5 kg thóc/sào

		2,5 kg thóc/ sào

		2,50 kg thóc/ sào

		2,50 kg thóc/ sào

		2,38 kg thóc/ sào

		3,15 kg thóc
/ sào



		Phí bảo vệ đồng ruộng

		3000 đ/ sào/ vụ

		3000 đ/ sào/ vụ

		0,5 kg thóc/ sào/ vụ

		0,5 kg đ/ sào/ vụ

		3,24 kg thóc/sào

		2,94 kg/thóc/sào



		Phí  thủy nông nội đồng

		5 - 8 kg thóc/ sào/ vụ

		5 kg thóc /sào/vụ

		

		-

		

		



		Phí xây dựng thủy lợi nội đồng

		1,5 - 6,5 kg thóc
/ sào

		-

		-

		-

		

		





Nguồn: Kết quả khảo sát tại các điểm nghiên cứu


B¶ng 5. Møc ®ãng gãp c¸c quü do x· thu n¨m 2009 ë c¸c x· nghiªn cøu


		Các loại quỹ

		Tính chất

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		

		Đông Thọ

		Dũng Liệt

		Tân Quang

		Đại Đồng

		Song An

		Tam Quang



		Quỹ phòng chống thiên tai

		Vận động

		4000 đ/ lao động/năm

		4000 đ/lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		1 kg thóc/ lao động/ năm



		Quỹ an ninh
quốc phòng

		Vận động

		1 kg thóc/
sào /vụ

		3000 đ/ lao động/năm

		1 kg thóc/lao động/ năm

		1 kg thóc/lao động/năm

		5000 đ/ hộ/năm

		5000 đ/ hộ/năm



		Quỹ bảo vệ
trẻ em

		Vận động

		10 nghìn đ/hộ/năm

		10 nghìn
đ/hộ

		5000 đ/hộ/năm

		2 kg thóc/lao


động/năm

		1 kg thóc/sào

		1 kg thóc/sào



		Quỹ đền ơn
đáp nghĩa

		Vận động

		3000 đ/lao động nông nghiệp


10 nghìn đ/
lao động khác

		3000 đ/lao động nông nghiệp


10 nghìnđ/
lao động khác

		5000 đ/hộ/năm

		2 kg thóc/lao động/năm

		10 nghìn
đ/hộ/năm

		5000 đ/
hộ/năm





Nguồn: Kết quả khảo sát ở các điểm nghiên cứu 


B¶ng 6. Møc ®ãng gãp tèi thiÓu c¸c quü do c¸c ®oµn thÓ x· héi thu n¨m 2009
ë c¸c x· nghiªn cøu (thu theo tÝnh chÊt tù nguyÖn)

		Các loại quỹ

		Đơn vị
tính

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		

		Đông
Thọ

		Dũng
Liệt

		Tân Quang

		Đại Đồng

		Song
An

		Tam
Quang



		 Quỹ vì người nghèo:


- Hộ nông nghiệp


- Hộ kinh doanh

		Ngàn đồng/hộ

		10


30

		10


30

		Tùy mức

		Tùy mức

		Tùy mức

		Tùy mức



		Quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

		Ngàn đồng/hộ

		100 - 200

		100 - 200

		Tùy 
xã, thôn

		Tùy 
xã, thôn

		-

		(1 công/
lao động



		Quỹ Khuyến học

		Ngàn đồng/hộ

		Tùy mức

		Tùy
dòng họ

		Tùy
dòng họ

		Tùy mức

		10

		20



		Quỹ Hội Nông dân

		Ngàn đồng/
hội viên

		6

		5

		1 kg thóc

		-

		-

		6 /lao động



		Quỹ Hội Phụ nữ

		Ngàn đồng/
hội viên

		8

		10

		15

		5

		5

		5



		Quỹ Đoàn Thanh niên

		Ngàn đồng/ đoàn viên

		15

		12

		10

		10

		5

		-





Nguồn: Kết quả khảo sát tại các điểm nghiên cứu


3.2.4. Sè lîng vµ møc ®ãng gãp cña c¸c
           hé trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së 


a)
Sè lîng c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c hé


Sè lîng c¸c kho¶n ®ãng gãp tèi thiÓu vµ tèi ®a tõ 6-15 kho¶n ë Yªn Phong, 7-15 kho¶n ë V¨n L©m vµ 6-13 kho¶n ë Vò Th (B¶ng 7). 


ChØ thÞ sè 24 CT-TTg cña ChÝnh phñ b·i bá thu mét sè lo¹i quü vµ phÝ theo híng ”khoan søc d©n”. V× vËy, sè lîng tèi ®a c¸c kho¶n ®ãng gãp nµy so víi n¨m 2007 gi¶m ®îc tõ 2 - 3 kho¶n ë hÇu hÕt c¸c huyÖn. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ ë c¸c ®Þa ph¬ng cha thËt triÖt ®Ó. C¸c hé d©n vÉn ph¶i ®ãng mét sè quü lÏ ra kh«ng ph¶i ®ãng nh quü an ninh quèc phßng, quü phßng chèng lôt b·o, quü b¶o vÖ trÎ em, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. Nh×n chung, huyÖn thuÇn n«ng nh Vò Th cã sè lîng c¸c kho¶n ®ãng gãp Ýt h¬n so víi huyÖn kinh tÕ ph¸t triÓn nh V¨n L©m vµ Yªn Phong. 


b) KÕt qu¶ ®ãng gãp cña d©n vµo ng©n s¸ch x·


X· cã kinh tÕ kh¸ møc thu ng©n s¸ch x· cao gÊp tõ 1,43 ®Õn 2,7 lÇn so víi c¸c x· nghÌo. Theo thêi gian, nguån thu ng©n s¸ch cã xu híng gi¶m (tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ba n¨m chØ ®¹t 91,3%), c¸c x· kh¸c ®Òu cã møc t¨ng kh¸ vÒ ng©n s¸ch (t¨ng 24,2% - 38,6%) (B¶ng 8). C¸c kho¶n thu cña d©n trong ng©n s¸ch x· bao gåm c¸c lo¹i thuÕ (m«n bµi, nhµ ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, VAT, thu nhËp doanh nghiÖp vµ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ngoµi h¹n ®iÒn), c¸c phÝ vµ lÖ phÝ (dÞch vô hµnh chÝnh c«ng, sö dông tµi s¶n c«ng vµ tríc b¹), c¸c kho¶n ®ãng


gãp tù nguyÖn vµ theo quy ®Þnh, c¸c kho¶n thu kh¸c... Mét phÇn c¸c quü c«ng chuyªn dïng vµ toµn bé c¸c kho¶n quü do c¸c tæ chøc ®oµn thÓ thu vµ phÝ dÞch vô c«ng  kh«ng ph¶n ¸nh trong ng©n s¸ch x·. 


Nh×n chung, gi¸ trÞ tuyÖt ®èi c¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n vµo ng©n s¸ch x· biÕn ®éng qua c¸c n¨m. X· cã kinh tÕ kh¸, møc ®ãng gãp cña c¸c hé d©n trong ng©n s¸ch x· gÊp tõ 4,0 lÇn ®Õn 4,9 lÇn so víi c¸c x· cã kinh tÕ cha ph¸t triÓn.


Tû träng c¸c kho¶n thu cña c¸c hé d©n ®ãng gãp trong ng©n s¸ch x· n¨m 2009 chiÕm tõ 33,5% - 40,1% ë Yªn Phong, 50,3% - 90,3% ë V¨n L©m vµ 9,3% - 33,6% ë Vò Th. Tû lÖ nµy tû lÖ thuËn víi thu nhËp cña c¸c hé. Thùc tÕ nµy nãi lªn r»ng c¸c huyÖn cã kinh tÕ kh¸ th× tû träng ®ãng gãp cña c¸c hé d©n vµo ng©n s¸ch x· cµng cao. 


Theo c¸c nhãm x·, x· cã kinh tÕ ph¸t triÓn th× tû träng ®ãng gãp tõ 33,6% ®Õn 90,3% tèng ng©n s¸ch x·. X· kÐm ph¸t triÓn th× tû lÖ nµy chØ chiÕm 9,3% - 33,6%. Nh vËy, tû lÖ ®ãng gãp cña d©n trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së ë c¸c x· cã kinh tÕ kh¸ cao gÊp 2,7- 3,6 lÇn so víi c¸c x· kÐm ph¸t triÓn. C¸c x· kÐm ph¸t triÓn møc ®ãng gãp cña d©n Ýt h¬n nhiÒu so víi c¸c x· ph¸t triÓn. NÕu so gi÷a c¸c n¨m, tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ba n¨m 2007-2009 vÒ møc ®é ®ãng gãp cña  d©n trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së cã xu híng gi¶m (tõ 13,8 ®Õn 94,6%) (B¶ng 8). §iÒu nµy thÓ hiÖn tinh thÇn khoan søc d©n cña chÝnh phñ ®· ®îc thùc hiÖn ë c¸c ®Þa ph¬ng. 


		B¶ng 7. Sè kho¶n ®ãng gãp tèi thiÓu vµ tèi ®a cña c¸c hé trong n¨m 2009
ë c¸c x· nghiªn cøu


Chỉ tiêu

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		Tổng số khoản đóng góp

		8-15

		6-14

		10-15

		7-13

		6-13

		8-13



		1.Đóng góp theo quy định

		5-7

		3-5

		5-7

		3-5

		2-5

		3-5



		2. Đóng góp tự nguyện và 
      vận động

		3-8

		3-9

		5-8

		4-8

		4-8

		5-8





Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ dân 


B¶ng 8. KÕt qu¶ ®ãng gãp cña d©n vµo ng©n s¸ch x· 


		Chỉ tiêu

		Yên Phong

		Văn Lâm

		Vũ Thư



		

		Đông Thọ


(PT)

		Dũng Liệt


(CPT)

		Tân Quang


(PT)

		Đại Đồng


(CPT)

		Song
An


(PT)

		Tam Quang


(CPT)



		NĂM 2007



		1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ)

		2753,0

		997,1

		6749,3

		2083,9

		1414,7

		1204,8



		2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		2281,3

		310,8

		6611,3

		1385,9

		499,5

		285,1



		3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%)

		82,9

		31,2

		98,0

		66,5

		35,3

		23,7



		- Thuế (%)

		8,8

		7,9

		8,8

		7,2

		8,8

		12,7



		- Phí và lệ phí (%)

		1,1

		1,7

		1,0

		5,0

		2,2

		8,0



		- Đóng góp tự nguyện và quỹ quy định (%)

		70,5

		3,5

		12,9

		20,7

		0,4

		0,3



		- Thu khác (%)

		2,5

		17,9

		75,2

		33,6

		23,9

		2,6



		NĂM 2008



		1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ)

		3664,0

		849,8

		7269,1

		4189,5

		2255,7

		2255,3



		2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		2406,7

		288,8

		6931,1

		2031,5

		928,1

		187,1



		3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%)

		65,7

		34,0

		95,4

		48,5

		41,1

		8,3



		- Thuế (%)

		3,1

		10,1

		10,7

		6,5

		11,6

		5,3



		- Phí và lệ phí (%)

		0,9

		4,4

		1,3

		1,8

		4,8

		0,5



		- Đóng góp tự  nguyện và quỹ quy định (%)

		44,0

		1,8

		80,7

		38,1

		0,3

		0,2



		- Thu khác (%)

		17,7

		12,7

		2,6

		2,1

		24,5

		2,2



		NĂM 2009



		1. Tổng thu ngân sách xã (triệu đ)

		4296,7

		1589,5

		5444,0

		1982,0

		2267,2

		2028,3



		2. Thu tư dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		1723,7

		533,5

		4918,0

		996,0

		760,8

		188,4



		3. Tỷ lệ dân đóng góp ngân sách xã (%)

		40,1

		33,5

		90,3

		50,3

		33,6

		9,3



		- Thuế (%)

		17,8

		15,3

		24,3

		11,9

		6,4

		5,1



		- Phí và lệ phí (%)

		1,0

		2,0

		9,0

		4,9

		2,0

		0,6



		- Đóng góp tự nguyện và quỹ quy định (%)

		13,1

		9,0

		12,8

		17,0

		0,3

		0,2



		- Thu khác (%)

		8,3

		27,2

		44,1

		16,4

		24,9

		3,4



		TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN BA NĂM



		Tổng thu ngân sách xã

		125,2

		136,1

		91,3

		124,2

		130,0

		138,6



		Thu từ dân vào ngân sách xã (triệu đ)

		88,6

		138,8

		87,9

		97,8

		133,9

		83,2



		Tỷ trọng đóng góp của dân vào ngân sách (%)

		62,9

		32,9

		94,6

		55,1

		36,7

		13,8





Nguồn: Tổng hợp từ ngân sách xã tại các điểm nghiên cứu

C¸c x· ph¸t triÓn còng cã tû träng ®ãng gãp cña thuÕ trong ng©n s¸ch x· nhiÒu h¬n so víi c¸c x· kÐm ph¸t triÓn.  §iÒu nµy nãi lªn r»ng ë huyÖn kinh tÕ ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô nhiÒu th× thuÕ lµ nguån thu chÝnh. §ãng gãp cña c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ trong ng©n s¸ch x· chØ chiÕm tû träng nhá, gi÷a c¸c x· chØ dao ®éng tõ 0,6% ®Õn 5% (B¶ng 8).


§ãng gãp tù nguyÖn vµ quy ®Þnh cña c¸c hé d©n: lo¹i trõ huyÖn thuÇn n«ng (Vò Th), tû träng c¸c kho¶n ®ãng gãp nµy chiÕm tõ 9% ®Õn 17%. Nh×n chung, kh«ng cã tÝnh quy luËt gi÷a x· kh¸ vµ x· kÐm vÒ c¸c tû lÖ nµy. 


Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña hé chiÕm trong tæng thu nhËp cña hé tõ 0,58% ®Õn 0,75% ë Yªn Phong, 1,42% - 1,99% ë Vò Th vµ 2,93% - 3,15% ë V¨n L©m. C¸c x· cã kinh tÕ ph¸t triÓn, tû lÖ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña hé trong tæng thu nhËp cña hé nhá h¬n so víi c¸c x· cha ph¸t triÓn lo¹i trõ trêng hîp x· T©n Quang huyÖn V¨n L©m.


4. KÕT LUËN

Ngêi d©n n«ng th«n ®· vµ ®ang ®ãng gãp c¸c kho¶n trong tµi chÝnh c«ng cÊp c¬ së bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt b¾t buéc theo luËt ®Þnh vµ quy ®Þnh nh c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ hµnh chÝnh c«ng, phÝ dÞch vô c«ng vµ phÝ sö dông yµi s¶n c«ng vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt vËn ®éng, tù nguyÖn nh c¸c quü c«ng chuyªn dïng vµ quü cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi. Sè lîng kho¶n ®ãng gãp n¨m 2009 cã gi¶m 2 - 3 kho¶n so víi n¨m 2007. Tuy nhiªn, møc gi¸ trÞ ®ãng gãp gi¶m kh«ng nhiÒu. Gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña hé chiÕm trong tæng thu nhËp cña hé tõ 0,58% ®Õn 0,75% ë Yªn Phong, 1,42% ®Õn 1,99% ë Vò Th vµ 2,93% ®Õn 3,15% ë V¨n L©m. C¸c x· cã kinh tÕ ph¸t triÓn, tû lÖ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña hé trong tæng thu nhËp cña hé nhá h¬n so víi c¸c x· cha ph¸t triÓn lo¹i trõ trêng hîp x· T©n Quang (huyÖn V¨n L©m).

  C¸c kho¶n ®ãng gãp cña d©n cã vai trß kh¸ quan träng trong tæng thu ng©n s¸ch x·. Tû träng c¸c kho¶n thu cña d©n ®ãng gãp trong ng©n s¸ch x· n¨m 2009 chiÕm tõ 33,5% - 40,1% ë Yªn Phong, 50,3% - 90,3% ë V¨n L©m vµ 9,3% - 33,6% ë Vò Th. Tû lÖ nµy tû lÖ thuËn víi thu nhËp cña c¸c hé d©n. Tuy nhiªn, tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ba n¨m 2007 - 2009 vÒ møc ®é ®ãng gãp cña d©n trong ng©n s¸ch x· cã xu híng gi¶m ë c¸c 

x· ph¸t triÓn vµ cã xu híng t¨ng ë c¸c x· kÐm ph¸t triÓn.

Theo ChØ thÞ sè 24 CT-TTg ngµy 11/11 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vµ C«ng v¨n sè 6189/BTC-NSNN ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2009 cña Bé Tµi chÝnh, mét sè kho¶n ®ãng gãp nh quü an ninh quèc phßng, quü phßng chèng thiªn tai, lÖ phÝ hé tÞch, hé khÈu... ®îc b·i bá vµ miÔn. MÆc dï vËy, thùc tÕ t¹i c¸c ®Þa ph¬ng, ngêi d©n vÉn ph¶i ®ãng c¸c kho¶n nµy díi h×nh thøc vËn ®éng vµ cã n¬i cßn  giao chØ tiªu thu cho x·.
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