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Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Các khoản đóng góp của nông dân trên địa bàn cả nước trong mấy năm gần đây được nhiều 

người quan tâm. Với mức bình quân khoảng 28 khoản từ 250 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng, cá biệt 
có địa phương đóng tới 2 triệu đồng/hộ/năm là vấn đề cần có sự vào cuộc của những người có trách 
nhiệm với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn để rà soát lại các khoản thu đối với nông dân. 
Bài viết này đưa ra thực trạng các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương 
trong những năm gần đây. Trên cơ sở phân tích các khoản đóng góp theo góc độ khác nhau, bài viết 
khẳng định sự cần thiết và tính hợp lý đối với các khoản đóng góp của nông dân và đưa ra một số lời 
bàn từ các khoản đóng góp, nhằm đề xuất một số giải pháp huy động, sử dụng hợp lý các khoản 
đóng góp của nông dân huyện Kim Thành nói riêng, các địa phương trong cả nước nói chung, để 
thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước hỗ trợ nông dân xoá đói giảm nghèo, 
vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. 

Từ khoá: Khoản đóng góp, khoản thu, nông dân, phát triển nông thôn.  

SUMMARY 
The fees contributed by farmers in nationwide have been received much attention in recent 

years. In average about 28 items varied from 250 to 800 thousands VND have been paid by farmers. 
Particularly in some local, this number has reached to 2 millions VND per household. Therefore, it is 
necessary to consider and check the accountability of those fees of farmers. This paper reveals the 
real situation about farmer’s contributions in Kim Thanh district, Hai Duong province in recent years. 
Based on results from survey and analyze in different views, this paper affirms necesity and 
reasonableness and also debate about on farmer’s contribution items. Some solutions are 
recommended in order to mobilize and use efficiency farmer’s contributions in KimThanh in particular 
and in the whole Vietnam in general. This will help farmers to reduce poverty in rural area in Vietnam. 

Key words:  Contributions, farmer, fee, rural development. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
Tr¶i qua hμng ngμn n¨m lÞch sö, ng−êi 

n«ng d©n ®· cã c«ng ®ãng gãp søc ng−êi, søc 
cña cho sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. §¶ng 
vμ Nhμ n−íc ®· ban hμnh nhiÒu chñ tr−¬ng, 
chÝnh s¸ch nh»m hç trî, gióp ®ì n«ng d©n 
ph¸t triÓn kinh tÕ, thùc hiÖn xãa ®ãi gi¶m 
nghÌo. Ngoμi c¸c kho¶n hç trî cho n«ng d©n, 

nhiÒu chÝnh s¸ch cßn h−íng ®Õn nh»m miÔn, 
hoÆc gi¶m bít c¸c kho¶n ®ãng gãp cho n«ng 
d©n víi môc ®Ých thu hÑp kho¶ng c¸ch ®êi 
sèng gi÷a thμnh thÞ vμ n«ng th«n, gi¶m bít 
khã kh¨n cho ng−êi n«ng d©n. 

Nh−ng mét thùc tÕ ®· vμ ®ang diÔn ra, 
Nhμ n−íc th× c−¬ng quyÕt miÔn gi¶m c¸c 
kho¶n thu vμ mong muèn xãa bá hoμn toμn 
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mét sè kho¶n. ë c¸c ®Þa ph−¬ng, nhÊt lμ cÊp 
c¬ së l¹i ph¸t sinh qu¸ nhiÒu kho¶n ®ãng gãp 
mμ tõng hé, tõng ng−êi n«ng d©n d−êng nh− 
ph¶i “gång m×nh” g¸nh v¸c, ngay c¶ trong 
®iÒu kiÖn ®êi sèng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n. 
§Æc biÖt, mét nghÞch lý x¶y ra: nh÷ng vïng cã 
thu nhËp cμng thÊp th× møc vμ tû lÖ c¸c 
kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n l¹i cμng cao. 
ChÝnh v× thÕ, nhiÒu n¬i ng−êi n«ng d©n kh«ng 
cßn phÊn khëi trong s¶n xuÊt, cã n¬i ®· xuÊt 
hiÖn t×nh tr¹ng n«ng d©n tr¶ l¹i ®Êt hoÆc ®Ó 
hoang ho¸ råi ®æ ra thμnh thÞ vμ c¸c khu c«ng 
nghiÖp kiÕm viÖc lμm ®Ó t¨ng thu nhËp. Nguy 
h¹i h¬n, tõ nh÷ng c¨n nguyªn trªn, t¹i nhiÒu 
®Þa ph−¬ng n«ng d©n ®· cã nh÷ng ph¶n øng 
bét ph¸t kh«ng tÝch cùc, g©y nªn nh÷ng bøc 
xóc kh«ng cÇn thiÕt trong x· héi. ChÝnh v× 
vËy, trong thêi gian gÇn ®©y, c¸c c¬ quan chøc 
n¨ng ®· vμo cuéc ®Ó t×m hiÓu thùc tÕ nh»m 
gióp Nhμ n−íc ®−a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hîp 
lý cho n«ng nghiÖp, n«ng d©n.  

Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña mét sè nghiªn 
cøu cho thÊy, ë c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau cã 
sù kh¸c nhau vÒ néi dung vμ møc ®é c¸c 
kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n. Theo b¸o c¸o 
cña 46 tØnh thμnh, ®iÒu tra ë 135 x· vμ 117 
hîp t¸c x·, b×nh qu©n mçi hé d©n ph¶i ®ãng 
gãp tíi 28 kho¶n/n¨m víi tæng møc tõ 
250.000 ®ång ®Õn 800.000 ®ång, nh÷ng 
kho¶n ®ãng gãp nμy chiÕm h¬n 5% thu nhËp 
cña n«ng d©n, nhiÒu n¬i con sè nμy cßn cao 
h¬n n÷a (Côc Hîp t¸c x·, 2007). Còng cÇn 
ph¶i thÊy r»ng c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ cã tÝnh 
lÞch sö vμ rÊt cÇn thiÕt cho bÊt kú giai ®o¹n 
ph¸t triÓn nμo, nÕu nã lμ c¸c kho¶n thu hîp 
lý. PhÇn lín ng−êi d©n ®Òu cho r»ng, c¸c 
kho¶n ®ãng gãp lμ hîp lý nÕu nã phôc vô cho 
môc ®Ých ph¸t triÓn chung, tuy nhiªn møc 
®ãng gãp lμ bao nhiªu ph¶i dùa trªn thùc tÕ 
thu nhËp cña n«ng d©n qua tõng thêi kú. 
MÆt kh¸c, c¸c kho¶n ®ãng gãp sÏ kh«ng hîp 
lý hoÆc cã t¸c dông tiªu cùc nÕu nã ®−îc sö 
dông kh«ng ®óng môc ®Ých vμ ®óng ®èi 
t−îng. §©y lμ vÊn ®Ò quan träng, liªn quan 
®Õn ®êi sèng x· héi cña ®Þa ph−¬ng, cña mçi 
ng−êi d©n nªn sù ph¶n øng tr−íc t¸c ®éng 

cña nã rÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn, víi møc 
thu nhËp thÊp tõ n«ng nghiÖp nh− hiÖn nay, 
n«ng d©n l¹i ph¶i ®ãng gãp nh÷ng kho¶n 
kh«ng hîp lý lμ ®iÒu khã cã thÓ chÊp nhËn. V× 
vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p 
thÝch hîp.  

Kim Thμnh lμ mét huyÖn thuÇn n«ng cña 
tØnh H¶i D−¬ng cã tû lÖ n«ng d©n chiÕm ®Õn 
80% d©n sè còng ®ang n»m trong t×nh tr¹ng 
nãi trªn. G¸nh nÆng cña c¸c kho¶n ®ãng gãp 
®èi víi n«ng d©n cña huyÖn trong thêi gian 
qua ®· ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng kinh 
tÕ, v¨n hãa, x· héi cña ®Þa ph−¬ng.  

§Ó cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ c¸c kho¶n ®ãng 
gãp cña n«ng d©n Kim Thμnh trong thêi gian 
qua, cÇn ph¶i tæ chøc ®iÒu tra, nghiªn cøu 
mét c¸ch ®Çy ®ñ, lμm c¬ së cho viÖc ®−a ra c¸c 
gi¶i ph¸p nh»m miÔn gi¶m c¸c kho¶n ®ãng 
gãp kh«ng hîp lý cho n«ng d©n. Môc ®Ých bμi 
viÕt nμy muèn lμm râ thùc tr¹ng vÒ c¸c kho¶n 
phÝ, lÖ phÝ vμ nh÷ng bÊt hîp lý vÒ c¸c kho¶n 
®ãng gãp cña n«ng d©n huyÖn Kim Thμnh 
nh÷ng n¨m võa qua. ViÖc ph©n tÝch tËp trung 
lμm râ h¬n møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c kho¶n 
®ãng gãp ®Õn thu nhËp cña n«ng d©n, ®Æc biÖt 
lμ nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, tiªu cùc vμ ph¶n 
øng cña n«ng d©n ®èi víi c¸c kho¶n ®· ®ãng 
gãp. Trªn c¬ së kÕt qu¶ ph©n tÝch, sÏ ®Ò xuÊt 
mét sè ý kiÕn víi mong muèn t¹o nªn sù c«ng 
b»ng vÒ tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn lîi cña ng−êi 
d©n ®èi víi c¸c vÊn ®Ò vÒ n«ng nghiÖp, n«ng 
d©n vμ n«ng th«n.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu: c¸c sè 

liÖu ®−îc thu thËp phôc vô cho néi dung 
nghiªn cøu bao gåm c¸c th«ng tin thø cÊp 
vμ s¬ cÊp trªn c¬ së thu thËp t¹i c¸c c¬ quan 
chøc n¨ng cña huyÖn vμ tiÕn hμnh ®iÒu tra 
180 hé trong ph¹m vi 3 x· ®¹i diÖn gåm x· 
Kim §Ýnh, x· Ngò Phóc, x· Kim T©n, mçi 
x· ®¹i diÖn cho 3 tiÓu vïng cã ®Æc ®iÓm 
kinh tÕ x· héi kh¸c nhau cña huyÖn Kim 
Thμnh.  
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Ph−¬ng ph¸p tæng hîp vμ ph©n tÝch: 
Trªn c¬ së sè liÖu thu thËp ®−îc, chóng t«i 
tiÕn hμnh tæng hîp vμ ph©n tÝch theo c¸c 
môc ®Ých, tiªu chÝ vμ gãc ®é kh¸c nhau.  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh kinh 
       tÕ - x· héi cña huyÖn Kim Thμnh 

Kim Thμnh lμ mét huyÖn thuÇn n«ng, 
c¸ch trung t©m thμnh phè H¶i D−¬ng 23 km, 
víi diÖn tÝch 112,9 km2, d©n sè 124.439 
ng−êi, mËt ®é d©n sè trung b×nh 1.102 
ng−êi/km2, gåm 20 x· vμ 1 thÞ trÊn. 

Tuy lμ huyÖn n«ng nghiÖp nh−ng Kim 
Thμnh l¹i cã nhiÒu −u thÕ cho ph¸t triÓn 
kinh tÕ, nh− ®iÒu kiÖn vÒ giao th«ng, gÇn c¸c 
khu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cña H¶i D−¬ng 
vμ H¶i Phßng. Tõ nh÷ng thuËn lîi trªn, cïng 
víi sù chØ ®¹o ®óng h−íng cña c¸c cÊp, c¸c 
ngμnh trong tØnh nªn c¬ cÊu kinh tÕ cña 
huyÖn ®· cã sù chuyÓn dÞch theo h−íng tÝch 
cùc vμ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung 
(B¶ng 1). ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®· h−íng 
®Õn viÖc tËn dông ®−îc tiÒm n¨ng thÕ m¹nh 
cña huyÖn, gãp phÇn ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh 
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa víi tû träng 
ngμnh n«ng nghiÖp gi¶m dÇn, tû träng c«ng 
nghiÖp, dÞch vô ngμy cμng t¨ng. 

MÊy n¨m gÇn ®©y, tuy kinh tÕ cña huyÖn 
®· ®−îc ph¸t triÓn nh−ng kinh tÕ chñ yÕu vÉn 
dùa vμo n«ng nghiÖp vμ n«ng d©n vÉn ®ãng 
mét vai trß quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ 
x· héi cña ®Þa ph−¬ng. MÆc dï vÊn ®Ò “tam 
n«ng” ®· ®−îc coi träng trong c¸c chÝnh s¸ch 

ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn, nh−ng ®êi sèng 
cña ®¹i bé phËn n«ng d©n vÉn khã kh¨n do 
chñ yÕu thu nhËp tõ n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn 
hμng n¨m n«ng d©n c¸c x· vÉn ph¶i ®ãng gãp 
nhiÒu kho¶n cho c¸c môc ®Ých ph¸t triÓn kh¸c 
nhau cña tõng ®Þa ph−¬ng, trong ®ã cã nh÷ng 
kho¶n thùc sù tÝch cùc, nh−ng cã nh÷ng 
kho¶n cßn bÊt hîp lý nªn cÇn ph¶i cã vai trß 
kiÓm so¸t cña c¸c cÊp qu¶n lý ®Ó c¸c chÝnh 
s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ n−íc thùc sù ®em l¹i 
lîi Ých cho n«ng d©n. 

3.2. Thùc tr¹ng c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
       n«ng d©n huyÖn Kim Thμnh 

MÊy n¨m gÇn ®©y s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
diÔn biÕn cã nhiÒu bÊt lîi ®èi víi n«ng d©n, cô 
thÓ gi¸ c¸c ®Çu vμo cho s¶n xuÊt th× t¨ng, gi¸ 
®Çu ra th× gi¶m trong khi thu nhËp cña n«ng 
d©n Kim Thμnh chñ yÕu vÉn dùa vμo n«ng 
nghiÖp. MÆc dï møc thu nhËp cña c¸c hé 
thÊp, nh−ng c¸c kho¶n ®ãng gãp d−íi nhiÒu 
h×nh thøc kh¸c nhau vÉn t¨ng lªn ®· t¸c ®éng 
kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng cña ng−êi n«ng d©n. 

C¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n thÓ 
hiÖn rÊt ®a d¹ng, ®ã lμ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, 
lÖ phÝ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. Cã nh÷ng 
kho¶n ®−îc quy ®Þnh trong danh môc, cã 
kho¶n kh«ng cã quy ®Þnh vμ chØ ph¸t sinh 
trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nμo ®ã. XÐt vÒ 
mÆt ph¸p lý, nhiÒu kho¶n ®ãng gãp ®−îc quy 
®Þnh trong c¸c v¨n b¶n cña Nhμ n−íc, cña 
tØnh, tuy nhiªn còng cã nhiÒu kho¶n do ®Þa 
ph−¬ng tù ®Æt ra, cã kho¶n mang tÝnh tù 
nguyÖn nh−ng còng cã kho¶n mang tÝnh b¾t 
buéc.  

B¶ng 1. C¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn Kim Thμnh 
                                                                                                                             Đơn vị tính: % 

Ngành kinh tế Năm 2003 Năm 2005 Năm 2007 

1. Nông nghiệp 64,3 55,0 50,1 

2. Công nghiệp và xây dựng 13,7 21,4 26,1 

3. Dịch vụ - thương mại 22,0 23,6 23,8 

Tổng cộng 100 100 100 

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Kim Thành, 2007) 
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KÕt qu¶ ®iÒu tra t¹i ®Þa ph−¬ng cho 
thÊy, møc ®ãng gãp cña n«ng d©n chiÕm tû lÖ 
kh¸ cao so víi tæng thu nhËp, víi møc b×nh 
qu©n tõ 500.000 ®Õn 900.000/hé/n¨m, chiÕm 
tõ 1,62 - 6,92% thu nhËp. C¸c kho¶n thu hîp 
ph¸p tõ n«ng d©n tuy kh¸ lín, cô thÓ n¨m 
2007 c¶ huyÖn lμ trªn 4.200 tû ®ång nh−ng 
chØ chiÕm 11,27% trong tæng thu ng©n s¸ch 
cña huyÖn. VÒ thùc chÊt, ngoμi c¸c kho¶n 
thu hîp ph¸p, cßn cã nhiÒu kho¶n thu kh«ng 
cã trong danh s¸ch còng chiÕm tû lÖ lín 
trong thu nhËp vμ chñ yÕu phôc vô cho c¸c 
ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ c¬ së.  

Nh− vËy, ë mçi cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp 
ph¸t sinh lμ kh¸c nhau, vÊn ®Ò lμ møc ®ãng 
gãp vμ viÖc sö dông c¸c kho¶n nμy cho c¸c 
môc ®Ých nh− thÕ nμo ®Ó ph¸t huy t¸c dông 
tÝch cùc cña nã? 

T¹i huyÖn Kim Thμnh ®ang tån t¹i 27 
kho¶n thu tõ n«ng d©n (B¶ng 2), trong ®ã 
møc thu trung b×nh c¸c tØnh thμnh trong 
c¶ n−íc lμ 28 kho¶n. Trong sè 12 kho¶n do 
x· thu chØ cã 4 kho¶n do tØnh quy ®Þnh thèng  

 

nhÊt trong toμn huyÖn. C¸c kho¶n do th«n 
xãm thu kh«ng cã trong quy ®Þnh vμ møc 
®ãng gãp ë c¸c x· cã sù kh¸c nhau c¶ vÒ 
kho¶n ®ãng gãp, møc ®ãng gãp, thËm chÝ cã 
sù kh¸c nhau gi÷a c¸c nhãm hé. Sù kh¸c 
nhau trªn do mçi ®Þa ph−¬ng tiÕn hμnh thu 
theo c¸c c¨n cø kh¸c nhau, nh− thu theo lao 
®éng, theo diÖn tÝch, theo nh©n khÈu…  

KÕt qu¶ ®iÒu tra hé cho thÊy UBND x· 
vμ HTX cã sè kho¶n thu vμ møc thu cao h¬n 
c¶ (B¶ng 3), trong ®ã chñ yÕu lμ c¸c kho¶n 
thu vÒ ®ãng gãp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nh− 
lμm ®−êng, x©y dùng nhμ v¨n hãa... 

Nh− vËy, c¸c x· cã sè kho¶n thu tõ c¸c 
®èi t−îng t−¬ng ®èi gièng nhau, tuy nhiªn 
møc thu theo tõng ®èi t−îng cña c¸c x· l¹i 
kh¸c nhau, ®©y còng cã thÓ coi lμ hîp lý v× 
mçi ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau, tuú thuéc ®iÒu 
kiÖn mμ quy ®Þnh møc thu kh¸c nhau. VÊn 
®Ò cÇn quan t©m lμ sè kho¶n thu tõ c¸c ®èi 
t−îng do ai quy ®Þnh vμ tæ chøc thu ®Ó sö 
dông vμo môc ®Ých g×? §©y lμ vÊn ®Ò cÇn lμm 
râ ®Ó ®iÒu chØnh cho hîp lý. 

B¶ng 2. C¸c kho¶n n«ng d©n ph¶i nép cho c¸c ®èi t−îng 

Tỉnh thu UBND xã thu HTX thu Thôn, xóm thu 

Quỹ phòng chống lụt bão Thuế nhà đất Phí quản lý và điều hành HTX Quỹ xóm 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa Thu công điền Dịch vụ Bảo vệ thực vật Quỹ tang hiếu 

Quỹ an ninh An ninh địa phương Dịch vụ thú y Quỹ tình nghĩa 

Quỹ y tế dự phòng Quỹ thiết kế địa phương Thuỷ lợi phí (TLP)  

 Quỹ thiếu nhi Tu bổ kênh mương  

 Quỹ vệ sinh môi trường Phí bảo vệ đồng điền  

 Quỹ khuyến học Kiến thiết đồng ruộng  

 Quỹ đóng góp xây dựng Thu phạt tiền nợ TLP (30%)  

 Ủng hộ nạn nhân chất độc 
màu da cam   

 Thu khoản dân nợ Uỷ ban (10% nợ)   

 Thu khoản dân nợ tiền làm sân văn 
hoá (15% nợ)   

  Xây dựng công trình nước sạch   

(Phòng Tài chính huyện Kim Thành, 2007) 
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B¶ng 3. T×nh h×nh c¸c kho¶n ®ãng gãp t¹i c¸c x· ®iÒu tra 

Do tỉnh thu Do UBND xã thu Do HTX thu Do thôn xóm thu 
          Đối tượng 
                     thu 

Xã 
Số 

khoản 

Mức thu 
bình quân 
(đ/hộ/năm) 

Số 
khoản 

Mức thu 
bình quân 
(đ/hộ/năm) 

Số 
khoản 

Mức thu 
bình quân 
(đ/hộ/năm) 

Số 
khoản 

Mức thu 
bình quân
(đ/hộ/năm) 

Xã Kim Đính 4 33.831,8 10 183.317,0 7 243.443,4 2 12.916,7 

Xã Ngũ Phúc 4 26.917,7 9 378.372,4 7 289.956,2 3 23.333,3 

Xã Kim Tân 4 34.462,8 10 566.395,5 7 314.974,6 2 14.833,3 

B¶ng 4. Møc ®ãng gãp cña hé cho c¸c ®èi t−îng  

                                                                                                                                              ĐVT: đồng/hộ/năm 

Kim Đính Ngũ Phúc Kim Tân Đối tượng 
thu 

Hộ khá Hộ TB Hộ kém Hộ khá Hộ TB Hộ kém Hộ khá Hộ TB Hộ kém 

Tỉnh 35.125 34.215 32.155 28.250 27.377 25.125 36.858 34.375 32.155 

UBND xã 231.637 176.648 210.324 368.970 387.525 394.087 557.982 566.530 592.370 

HTX dịch vụ 233.184 246.954 250.192 269.861 291.156 308.851 297.919 318.918 328.087 

Thôn, xóm 15.000 12.500 11.250 25.000 22.500 22.500 17.000 14.250 13.250 

Tổng cộng 514.947 470.317 503.922 692.082 728.559 750.564 909.760 934.074 965.862 

B¶ng 5. Møc ®ãng gãp cña hé theo nh©n khÈu, diÖn tÝch, lao ®éng 

ĐVT: đồng/hộ/năm 
Kim Đính Ngũ Phúc Kim Tân 

Căn cứ thu 
Hộ khá Hộ TB Hộ kém Hộ khá Hộ TB Hộ kém Hộ khá Hộ TB Hộ kém 

Theo hộ 58.590 52.025 45.205 53.235 49.847 44.150 60.593 55.360 51.075 

Nhân khẩu 66.395 63.030 63.600 232.415 235.130 243.275 384.705 384.705 398.610 

Lao động 47.040 44.100 42.140 54.900 52.460 50.020 63.000 58.800 57.400 

Diện tích 286.191 300.903 338.265 351.531 354.563 407.339 395.245 422.490 441.592 

Thu khác 56730 10.258 14.711  2.694 5.779 6.216 12.718 17.183 

Tổng cộng 514.946 470.316 503..921 692.081 694.694 750.563 909.759 934.073 965.860 

TB từng xã 496.395,4 712.447,2 936.565,1 

TNTB 
(triệu/năm) 

31,87 22,2 14,4 31,12 21,38 14,28 30,84 22,13 13,96 

Tỷ lệ (%) 
đóng góp/ 
thu nhập 

1,62 2,12 3,49 2,22 3,25 5,26 2,95 4,22 6,92 
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KÕt qu¶ ®iÒu tra ph©n theo nhãm hé, 
nh−ng do ®èi t−îng thu theo nh©n khÈu, lao 
®éng nªn c¸c hé kinh tÕ kÐm l¹i cã møc ®ãng 
gãp cao h¬n hé trung b×nh vμ hé kh¸. §©y lμ 
nh÷ng bÊt hîp lý cμng lμm khã kh¨n thªm 
cho ®êi sèng cña nh÷ng hé nghÌo. Nh− vËy, 
vÊn ®Ò ®Æt ra lμ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i c¨n cø 
thu vμ møc thu ®èi víi mçi kho¶n thu sao 
cho cã sù c«ng b»ng, tr¸nh x¶y ra nh÷ng bÊt 
hîp lý. §©y lμ vÊn ®Ò khã v× mçi ®èi t−îng 
thu còng ®−a ra nhiÒu kho¶n thu kh¸c nhau, 
vÝ dô UBND x· cã tõ 9 ®Õn 10 kho¶n thu, cã 
kho¶n thu theo hé, cã kho¶n theo khÈu, theo 
lao ®éng... ChÝnh v× vËy, theo c¸ch tiÕp cËn 
nμy sù bÊt hîp lý ch¾c ch¾n s¶y ra nªn cÇn 
ph¶i nghiªn cøu ®Ó ®−a ra nh÷ng c¨n cø phï 
hîp, hoÆc cã chÝnh s¸ch hç trî cho hé nghÌo. 

C¸c kho¶n thu ®−îc thu theo c¸c c¨n cø 
kh¸c nhau: thu theo hé, theo nh©n khÈu, 
theo lao ®éng, theo diÖn tÝch... vμ c¸c kho¶n 
®ãng gãp kh¸c. Gi÷a c¸c x· l¹i dùa vμo c¨n 
cø thu kh¸c nhau cña mçi kho¶n ®ãng gãp, 
dÉn ®Õn sù kh¸c nhau vÒ møc ®ãng gãp gi÷a 
c¸c lo¹i hé (B¶ng 5). Th−êng c¸c hé kinh tÕ 
kÐm laÞ cã sè nh©n khÈu còng nh− diÖn tÝch 
®Êt c«ng ®iÒn cao nªn møc ®ãng gãp cao h¬n 
c¸c hé trung b×nh vμ kh¸. Mét sè kho¶n thu 
vÉn ph¶i c¨n cø vμo sè nh©n khÈu, diÖn tÝch 
®Êt nªn tÊt yÕu dÊn ®Õn t×nh tr¹ng hé nghÌo 
cã tû lÖ c¸c kho¶n ph¶i ®ãng gãp so víi thu 
nhËp cao h¬n nhiÒu so víi c¸c hé kh¸ vμ 
trung b×nh.  

KÕt qu¶ ph©n tÝch sè liÖu b¶ng 5 cho thÊy, 
t×nh tr¹ng mang tÝnh phæ biÕn, hé nghÌo cã 
tæng møc ®ãng gãp hμng n¨m cao h¬n hé 
trung b×nh vμ kh¸. Hé nghÌo còng cã tû lÖ c¸c 
kho¶n ®ãng gãp so víi thu nhËp cao h¬n. 

Tõ thùc tÕ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng 
d©n huyÖn Kim Thμnh thêi gian qua cho 
thÊy, ng−êi n«ng d©n vÉn cßn ph¶i nép qu¸ 
nhiÒu kho¶n ®ãng gãp vμ tû lÖ c¸c kho¶n 
®ãng gãp nμy lμ kh¸ lín so víi thu nhËp cña 
hä, ®Æc biÖt lμ hé nghÌo. Cã rÊt nhiÒu lý do 
dÉn ®Õn ®iÒu nμy vμ mét nghÞch lý vÉn x¶y 
ra lμ c¸c x· nghÌo l¹i cã nhu cÇu cho ph¸t 

triÓn nhiÒu h¬n nªn ph¶i huy ®éng tõ d©n 
nhiÒu h¬n cho ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng 
vμ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kh¸c. ChÝnh c¸i 
nghÞch lý ®ã cμng lμm khã kh¨n thªm cho 
c¸c x· nghÌo, hé nghÌo. XÐt vÒ gãc ®é qu¶n 
lý, mét sè ®Þa ph−¬ng cã nh÷ng kho¶n thu 
ch−a thùc sù hîp lý, nh− tiÒn x©y dùng, phÝ 
dÞch vô thó y, dÞch vô b¶o vÖ thùc vËt... nªn 
®· g©y bøc xóc cho n«ng d©n (NguyÔn ThÞ 
Thñy, 2007). 

Trªn ®©y míi chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c kho¶n 
thu tõ ®Þa ph−¬ng, ngoμi c¸c kho¶n thu trªn, 
ng−êi n«ng d©n cßn ph¶i nép nhiÒu kho¶n 
kh¸c gåm c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ liªn quan ®Õn 
viÖc häc hμnh cña con c¸i hä còng nh− c¸c 
ho¹t ®éng ®êi sèng hμng ngμy cña gia ®×nh 
hä. ChÝnh v× thÕ ng−êi nghÌo khã nhËn ®−îc 
sù c«ng b»ng tõ c¸c dÞch vô x· héi, nhÊt lμ 
dÞch vô gi¸o dôc ®μo t¹o nÕu kh«ng cã chÝnh 
s¸ch tÝn dông hîp lý cho ng−êi nghÌo. §iÒu 
nμy cμng kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n trong 
chÝnh s¸ch cho häc sinh, sinh viªn nghÌo vay 
vèn víi l·i suÊt −u ®·i. VÊn ®Ò quan träng lμ 
viÖc thùc hiÖn thÕ nμo cho ®óng ®èi t−îng vμ 
møc ®é ®−îc h−ëng −u ®·i nh− thÕ nμo cho 
hîp lý?  

3.3. T¸c ®éng tõ c¸c kho¶n ®ãng gãp  
        cña n«ng d©n 

XÐt vÒ b¶n chÊt c¸c kho¶n ®ãng gãp cña 
d©n nãi chung, n«ng d©n nãi riªng trong mäi 
thêi kú lμ rÊt cÇn thiÕt vμ mang nhiÒu ý 
nghÜa cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph−¬ng. 
Nhê c¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n ®· t¹o 
ra c¸c nguån thu hîp ph¸p hç trî cho ®Çu t− 
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn kinh tÕ 
n«ng th«n vμ c¸c môc tiªu x· héi kh¸c. 
Trong nh÷ng n¨m qua nhê cã c¸c kho¶n 
®ãng gãp céng víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cña 
ng−êi d©n nªn trªn ®Þa bμn huyÖn tû lÖ 
tr−êng häc c¸c cÊp ®−îc kiªn cè ho¸ t¨ng lªn 
(mÇm non 27,4%, tr−êng tiÓu häc 69,3%, 
trung häc c¬ së 75%, trung häc phæ th«ng 
100%). M¹ng l−íi y tÕ cña huyÖn ph¸t triÓn 
kh¸ tèt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c 
ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n, tû 
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lÖ häc sinh ®ç vμo c¸c tr−êng d¹y nghÒ, cao 
®¼ng vμ ®¹i häc ngμy cμng t¨ng. 

Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc mμ c¸c 
kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n ®em l¹i th× 
®»ng sau nã cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt 
sù t¸c ®éng theo mÆt tr¸i cña nã. 

Tr−íc hÕt, vÒ vÊn ®Ò thu nhËp cña n«ng 
d©n. XÐt vÒ gi¸ trÞ th× tõng kho¶n ®ãng gãp 
lμ kh«ng lín nh−ng tæng c¸c kho¶n ®ãng gãp 
l¹i lμ g¸nh nÆng ®èi víi ng−êi d©n cã thu 
nhËp thÊp tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Hμng 
n¨m hé n«ng d©n ph¶i chi dïng cho c¸c nhu 
cÇu thiÕt yÕu kho¶ng 85% - 90% tæng thu 
nhËp (Phßng N«ng nghiÖp & PTNT huyÖn 
Kim Thμnh, 2007), ch−a kÓ c¸c kho¶n ®ãng 
gãp. V× vËy ng−êi n«ng d©n cã nhiÒu khã 
kh¨n vÒ tμi chÝnh ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ 
®i l¹i, ®−îc ch¨m sãc y tÕ vμ viÖc häc hμnh 
cña con c¸i hä, ch−a nãi ®Õn cÇn ph¶i tÝch 
luü ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®iÒu 
kiÖn ¨n ë, trong khi nhu cÇu ph¸t triÓn cña 
x· héi ngμy cμng cao.  

NÕu xÐt vÒ sù c«ng b»ng trong x· héi, 
trªn thùc tÕ t¹i nhiÒu ®Þa ph−¬ng ng−êi n«ng 
d©n ph¶i tù bá tiÒn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ 
tÇng nh−ng l¹i ®−îc h−ëng chÊt l−îng dÞch 
vô thÊp h¬n c− d©n thμnh phè ®−îc h−ëng 
dÞch vô tõ c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn nh−ng l¹i 
do Nhμ n−íc ®Çu t−. §ã lμ sù ch−a ®−îc c«ng 
b»ng, vμ ®iÒu vÉn th−êng x¶y ra lμ, khi x· 
héi cμng ph¸t triÓn th× kho¶ng c¸ch chÊt 
l−îng cuéc sèng gi÷a thμnh thÞ vμ n«ng th«n 
ngμy cμng réng ra. 

Nh÷ng hÖ luþ cña c¸c kho¶n ®ãng gãp, 
cã nhiÒu tr−êng hîp th−êng vÉn x¶y ra, khi 
mét sè hé n«ng d©n do khã kh¨n vÒ kinh tÕ 
kh«ng nép ®ñ c¸c kho¶n ®ãng gãp, nhiÒu ®Þa 
ph−¬ng g©y c¶n trë trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c 
thñ tôc hμnh chÝnh, nh− xin chøng thùc c¸c 
lo¹i giÊy tê, thñ tôc ®¨ng ký kÕt h«n, nhËp 
t¸ch hay chuyÓn khÈu..., g©y nªn nh÷ng bøc 
xóc cho ng−êi d©n. 

T¸c ®éng cña viÖc gi¶m mét sè kho¶n 
®ãng gãp, chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuû lîi phÝ 
cña ChÝnh phñ lμ mét chñ tr−¬ng ®óng ®¾n 

hîp lßng d©n, t¹o diÒu kiÖn cho n«ng d©n 
gi¶m bít khã kh¨n, tËp trung ®Çu t− cho 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, ®»ng sau 
chÝnh s¸ch nμy ë mét sè ®Þa ph−¬ng, ng−êi 
n«ng d©n l¹i nhËn ®−îc chÊt l−îng dÞch vô 
thuû lîi thÊp h¬n tr−íc khi miÔn gi¶m. HiÖn 
nay ch−a cã nghiªn cøu nμo so s¸nh lîi Ých 
cña n«ng d©n do ®−îc gi¶m thuû lîi phÝ víi 
lîi Ých gi¶m do gi¶m n¨ng suÊt, hoÆc ph¸t 
sinh thªm chi phÝ do chÊt l−îng dÞch vô thuû 
lîi gi¶m. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò quan träng lμ 
viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¶i 
®ång bé, ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®i kÌm, ®ång 
thêi cÇn l−êng tr−íc nh÷ng mÆt tr¸i ®Ó thùc 
sù chÝnh s¸ch ®ã ph¶i lμm t¨ng ®−îc lîi Ých 
cho n«ng d©n. 

3.4.  Mét sè ®Ò xuÊt rót ra tõ nghiªn cøu  

Chóng ta ®Òu thÊy ®−îc tÇm quan träng 
cña c¸c kho¶n ®ãng gãp tõ d©n cho c¸c môc 
tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Ngoμi viÖc 
t¹o nguån thu ng©n s¸ch cho c¸c cÊp, vÊn ®Ò 
quan träng h¬n lμ t¹o sù c«ng b»ng trong x· 
héi, lμm cho ng−êi d©n n©ng cao tr¸ch nhiÖm 
trong viÖc sö dông c¸c dÞch vô x· héi. VÊn ®Ò 
cßn nhiÒu ng−êi b¨n kho¨n lμ nªn cã bao 
nhiªu kho¶n cÇn thiÕt n«ng d©n ph¶i ®ãng 
gãp lμ hîp lý? C¨n cø, ®èi t−îng thu vμ møc 
thu cña tõng kho¶n thÕ nμo?  

Trong khu«n khæ giíi h¹n, c¸c sè liÖu 
trªn ®©y míi chØ ph¶n ¸nh mang tÝnh tæng 
qu¸t, kh«ng cã ®iÒu kiÖn tr×nh bμy mét c¸ch 
chi tiÕt tõng kho¶n ®ãng gãp. Tuy nhiªn tõ 
kÕt qu¶ ®iÒu tra, nghiªn cøu t¹i huyÖn Kim 
Thμnh, mét sè ®Ò xuÊt cô thÓ ®−îc ®−a ra 
nh− sau:  

C¸c kho¶n ®ãng gãp cÇn gi÷ nguyªn 

 §èi víi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vμ 
c¸c kho¶n ®ãng gãp thiÕt thùc kh¸c phôc vô 
ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ò 
nghÞ cÇn ®−îc gi÷ nguyªn nh»m ph¸t huy 
néi lùc cña d©n, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch 
nhiÖm cña d©n trong viÖc thùc hiÖn ph−¬ng 
ch©m “Nhμ n−íc vμ nh©n d©n cïng lμm”. Cô 
thÓ c¸c kho¶n nμy gåm:  
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- ThuÕ nhμ ®Êt do UBND x· thu vμ c¨n 
cø thu theo diÖn tÝch lμ hîp lý, cÇn gi÷ 
nguyªn vμ thùc hÞªn thu theo ®óng ph¸p 
lÖnh thuÕ.  

- C¸c kho¶n tu bæ kªnh m−¬ng, b¶o vÖ 
®ång ®iÒn lμ cÇn thiÕt cÇn ph¶i ®−îc duy tr× 
®Ó ng−êi d©n ®−îc nhËn chÊt l−îng dÞch vô 
tèt h¬n.  

- CÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó 
thu hót c¸c tÇng líp x· héi, c¸c tæ chøc nghÒ 
nghiÖp tham gia t×nh nguyÖn ®ãng gãp quü 
khuyÕn häc cho ®Þa ph−¬ng ®Ó gi¶m bít møc 
huy ®éng tõ c¸c hé nghÌo. 

C¸c kho¶n thu cÇn ®iÒu chØnh 

- §iÒu chØnh c¨n cø thu: 

+ C¸c kho¶n thu dich vô thó y, phÝ b¶o 
vÖ ®ång ruéng, dÞch vô b¶o vÖ thùc vËt cÇn 
quy ®Þnh gi¸ cña dÞch vô ®Ó chØ tiÕn hμnh 
thu ®èi víi nh÷ng ®èi t−îng sö dông dÞch vô, 
tr¸nh t×nh tr¹ng cμo b»ng nh− hiÖn nay: ®èi 
t−îng kh«ng sö dông dÞch vô còng ph¶i ®ãng 
gãp nh− ®èi t−îng sö dông dÞch vô. 

+ Quü m«i tr−êng thùc chÊt lμ nép phÝ 
sö dông dÞch vô m«i tr−êng nªn còng cÇn 
quy ®Þnh, ph©n biÖt ®èi t−îng sö dông dÞch 
vô nhiÒu hay Ýt ®Ó quy ®Þnh møc thu hîp lý. 
V× vËy, ngoμi viÖc thu b×nh qu©n theo hé cßn 
ph¶i quy ®Þnh møc thu c¨n cø vμo møc ®é 
lμm ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng cña tõng ®èi 
t−îng cho hîp lý. 

- §iÒu chØnh møc thu: 

+ C¸c kho¶n thu nh− x©y dùng c¬ së h¹ 
tÇng n«ng th«n; Thu c«ng ®iÒn; An ninh ®Þa 
ph−¬ng... cÇn nghiªn cøu ®Ó ®iÒu chØnh ®èi 
t−îng thu vμ møc thu cho phï hîp. 

+ C¸c kho¶n thu mang tÝnh chÊt x· héi 
nh− quü tang hiÕu, quü t×nh nghÜa, ñng hé 
n¹n nh©n chÊt ®éc mÇu da cam, quü ®Òn ¬n 
®¸p nghÜa... cÇn thÓ hiÖn tinh thÇn t−¬ng 
th©n t−¬ng ¸i theo nguyªn t¾c tù nguyÖn vμ 
tuú thuéc vμo t×nh h×nh cô thÓ mμ ph¸t 
®éng. Kh«ng nªn coi ®©y lμ kho¶n thu b¾t 
buéc vμ chØ nªn thu mét lÇn trªn mét ®èi 

t−îng, kh«ng nªn Ên ®Þnh møc thu, ®èi 
t−îng thu. 

+ C¸c kho¶n thu do tØnh quy ®Þnh ®Ó bæ 
sung ng©n s¸ch nªn gi¶m møc thu ®èi víi 
n«ng d©n, ®Æc biÖt lμ hé nghÌo. 

+ §èi víi thuû lîi phÝ: nªn miÔn gi¶m 
tõng phÇn vμ Nhμ n−íc nªn miÔn phÇn t¹o 
nguån cßn vÉn gi÷ kho¶n thu phÝ sö dông 
dÞch vô thuû lîi nh»m n©ng cao chÊt l−îng 
phôc vô. PhÇn ng©n s¸ch nhμ n−íc, ng©n 
s¸ch tØnh sö dông bï ®¾p miÔn gi¶m thuû lîi 
phÝ cÇn cÊp trùc tiÕp cho xÝ nghiÖp thuû 
n«ng, chi nh¸nh ®iÖn tr¸nh qua nhiÒu cÊp sÏ 
khã qu¶n lý, kiÓm so¸t.  

C¸c kho¶n thu ®Ò nghÞ xo¸ bá  

ChÝnh quyÒn huyÖn, x· ph¶i rμ so¸t l¹i 
c¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n ®Ó lo¹i bá 
nh÷ng kho¶n thu bÊt hîp lý, c−¬ng quyÕt 
gi¶m c¸c kho¶n thu kh«ng cã trong danh 
môc thu mμ Nhμ n−íc kh«ng quy ®Þnh, tuyÖt 
®èi kh«ng cho phÐp c¸c n¬i thu nh÷ng kho¶n 
thu v« lý vμ møc thu qu¸ cao. 

Trªn thùc tÕ cho thÊy, kh«ng ph¶i lo¹i 
phÝ, lÖ phÝ nμo cã trong danh môc phÝ, lÖ phÝ 
cña Ph¸p lÖnh còng hoμn toμn phï hîp víi 
thùc tiÔn. Ng−îc l¹i, mét sè lo¹i phÝ ch−a cã 
trong danh môc, nh−ng thùc tÕ cho thÊy viÖc 
thu lμ hîp lý. Së dÜ cã t×nh tr¹ng nμy, theo lý 
gi¶i cña ®¹i diÖn mét sè bé, ngμnh lμ do hiÖn 
nay, ch−a ph©n ®Þnh ®−îc râ gi÷a phÝ - lÖ phÝ 
- gi¸ dÞch vô, ch−a c«ng khai cô thÓ danh 
môc c¸c phÝ, lÖ phÝ ®· bÞ b·i bá... Sù ch−a râ 
rμng nμy lμ kÏ hë cho mét sè ®Þa ph−¬ng 
chuyÓn sang thu mét lo¹i phÝ kh¸c hoÆc tr¸ 
h×nh d−íi h×nh thøc d©n tù nguyÖn ®ãng gãp. 
ChÝnh v× thÕ cÇn t¸ch phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý 
Nhμ n−íc vμ gi¸ dÞch vô cho râ rμng. 

§iÒu tra t¹i 3 x· cho thÊy, ®Þa ph−¬ng 
®· tù ®Æt ra mét sè kho¶n thu nh− quü xãm, 
thu ph¹t nî ®äng, thu kiÕn thiÕt ®Þa 
ph−¬ng. §©y lμ c¸c kho¶n thu kh«ng hîp lý 
¶nh h−ëng ®Õn thu nhËp cña ng−êi d©n, 
®ång thêi g©y nhiÒu th¾c m¾c, nªn cÇn ph¶i 
®−îc xo¸ bá. 
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C¸c HTX dÞch vô n«ng nghiÖp tuy ®· 
®−îc chuyÓn ®æi nh−ng do ho¹t ®éng kÐm 
hiÖu qu¶ nªn kh«ng ®ñ nguån thu ®Ó trang 
tr¶i chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý nªn ®· quy 
®Þnh thu phÝ qu¶n lý HTX. Do HTX lμ ®¬n vÞ 
kinh doanh dÞch vô nªn viÖc lμm trªn v« h×nh 
chung l¹i ®Ó t¸i diÔn t×nh tr¹ng bao cÊp cho 
bé m¸y qu¶n lý HTX d−íi h×nh thøc biÕn 
t−íng qua thu phÝ qu¶n lý ®Ó trang tr¶i ho¹t 
®éng. ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i c¾t bá kho¶n thu 
nμy vμ ph¶i ®æi míi, ph¸t triÓn HTX theo 
®óng chøc n¨ng mμ  LuËt HTX ®· quy ®Þnh. 

Mét trong nh÷ng lý do lμm cho ng−êi 
d©n th¾c m¾c vÒ c¸c kho¶n ®ãng gãp lμ do 
®Þa ph−¬ng ch−a thùc hiÖn c«ng khai c¸c 
kho¶n chi, hoÆc ch−a cã quy chÕ sö dông c¸c 
kho¶n thu. ChÝnh v× vËy, c¸c ®Þa ph−¬ng cÇn 
ph¶i x©y dùng quy chÕ sö dông c¸c kho¶n 
thu mét c¸ch cô thÓ, ®ång thêi ph¶i thùc 
hiÖn c«ng khai, minh b¹ch c¸c kho¶n chi. 
§©y sÏ lμ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó t¹o ra sù 
®ång thuËn trong viÖc huy ®éng c¸c kho¶n 
®ãng gãp cña ng−êi d©n, phôc vô cho ph¸t 
triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph−¬ng. 

4. KÕT LUËN 
C¸c kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n 

huyÖn Kim Thμnh nh×n chung ®· cã vai trß 
tÝch cùc trong viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng 
n«ng th«n, phôc vô tèt c¸c ho¹t ®éng cña c¸c 
tæ chøc x· héi. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t 
®−îc th× mét sè kho¶n ®ãng gãp cña n«ng d©n  

còng cã ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn ®êi sèng x· 
héi cña ®Þa ph−¬ng, nhiÒu kho¶n thu cßn cã 
møc cao so víi mÆt b»ng chung cña c¶ n−íc 
vμ ch−a hîp lý.  

Víi mét sè ®Ò xuÊt tõ nghiªn cøu thùc 
tÕ, chóng t«i kh«ng cã tham väng cã mét sù 
thay ®æi lín, chØ mong r»ng c¸c cÊp qu¶n lý 
®−a ra chÝnh s¸ch thuéc ph¹m vi tr¸ch 
nhiÖm cña m×nh cÇn ph¶i thùc hiÖn ®óng 
chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ 
n−íc, quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn n«ng 
nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n, thùc hiÖn xo¸ 
®ãi gi¶m nghÌo, x©y dùng n«ng th«n ViÖt 
Nam v¨n minh giÇu ®Ñp vμ ®Èy nhanh tiÕn 
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng 
nghiÖp, n«ng th«n.  
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