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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh 

 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả  thẩm tra 

Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

Căn cứ quy định hiện hành1, ngày 08/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVII ban hành Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh. 

Đây là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh; là công cụ để 

quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện kế hoạch đầu tư 

công trung hạn và hằng năm. Nhờ đó, trong thời gian qua công tác quản lý đầu 

tư công đảm bảo tính tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; Phân 

bổ vốn đầu tư tập trung, tránh tình trạng phân tán, dàn trải; bảo đảm hiệu quả sử 

dụng vốn đầu tư; thực hiện phân cấp quản lý nguồn vốn gắn với phân cấp quản 

lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp chính 

quyền địa phương và gắn trách nhiệm toàn diện theo phân cấp. 

Nghị quyết số 245 được xây dựng sát với tình hình thực tế, đúng quy định 

của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và Quyết định số 26/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo chặt chẽ, có tính 

minh bạch cao. Tuy vậy, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh quá trình thực 

hiện có một số khó khăn vướng mắc; vì vậy cần sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung để đẩy mạnh giải ngân vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ban Kinh 

                                           
1 Quy định tại Điểm e Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Khoản 2 Điều 51 Luật Đầu tư công 

năm 2019; Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
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tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất sửa; đồng thời đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận một số nội dung sau: 

1. Về đề xuất sửa câu từ tại điểm a, b, c, d, e của khoản 2 Điều 10 Nghị 

quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Nếu giữ nguyên như khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 245 sẽ đảm bảo được 

theo thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, theo đó “Yêu cầu phải bố trí 

đủ vốn theo thứ tự ưu tiên, trước khi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo”; 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Đối với đề xuất thay cụm từ “trừ trường hợp đặc biệt và các dự án khẩn 

cấp cần phải triển khai ngay theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền” tại điểm g, 

khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 245 thành “trừ các trường hợp có chủ trương hỗ 

trợ vốn của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh”. 

- Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019: “3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 

lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường: 

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh 

dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án của 

tỉnh theo quy định của pháp luật” 

- Theo quy định tại Điều 52. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (Luật số 

83/2015/QH13): 

 “3. Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: 

a) Dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định 

phải điều chỉnh giảm một số khoản chi; 

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách 

của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại khoản 2 

Điều này; 

c) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc 

địa phương cấp dưới”. 
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- Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: 

“Ủy ban nhân dân tỉnh lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân 

sách cấp tỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất”. 

Từ các quy định nêu trên, Ban nhận thấy việc đề xuất sửa như dự thảo 

nghị quyết là có cơ sở.  

Căn cứ các nội dung kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ1(150b). 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Nga 
 


		thuynga.dbnd@hatinh.gov.vn
	2022-07-13T20:27:43+0700


		2022-07-13T20:34:40+0700




