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BÁO CÁO 

Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

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

tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân 

sách, đầu tư phát triển, chỉ đạo điều hành 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 

06 tháng cuối năm 2022 và các Tờ trình, dự thảo nghị quyết về một số nội dung 

trên lĩnh vực kinh tế và ngân sách như sau: 

I. Về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân 

sách, đầu tư công, chỉ đạo điều hành 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 06 tháng cuối năm 2022 (Lĩnh vực kinh tế-ngân sách) 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 

trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá 

trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; nhưng cả hệ thống chính trị, nhân dân 

tỉnh nhà đã tập trung cao trong công tác phòng, chống dịch, triển khai thực hiện 

nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo đà 

hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đến 

nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại 

trạng thái bình thường; thu ngân sách bằng 67% dự toán, tăng 36,5% so với 

cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu tăng khá, tăng 50,3% so với cùng kỳ. 

Cơ cấu kinh tế đang phát triển theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành Công 

nghiệp - xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp1. Thu hút đầu tư có tín 

hiệu tốt, một số nhà đầu tư lớn vào khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa 

bàn2. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với những khó khăn, hạn chế và  

tồn tại như nhận định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời Ban đề nghị đánh 

giá sâu hơn một số nội dung sau: 

(1). Về chỉ số tăng trưởng kinh tế: Ước đạt 0,08%, đạt rất thấp so với kế 

hoạch đề ra trong năm 20223, thấp hơn nhiều so với những năm trước và so với 

                  
1 6 tháng đầu năm 2022, khu vực nông nghiệp chiếm 15,97%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,10%, 

trong đó, ngành Công nghiệp chiếm 34%; khu vực Dịch vụ chiếm 46,93%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

chiếm 10,07% 
2 Vingroup đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, 

khảo sát đầu tư dự án Khu đô thị Vinhomes Kỳ Anh tại phường Kỳ Trinh; Công ty cổ phần Crystal Bay đề xuất 

dự án Công viên Trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City tại thành phố Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án đô thị 

sinh thái và các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư, phát triển các 

mô hình nông nghiệp hữu cơ… 
3 Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 theo kế hoạch là 8,5-9 %. 
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bình quân chung của cả nước là 6,42%. Khu vực Công nghiệp chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong nền kinh tế của tỉnh ta (chiếm 34% cơ cấu kinh tế) nhưng 06 

tháng đầu năm tăng trưởng âm (-11,46%). Sản xuất nông nghiệp không đạt như 

kỳ vọng, chỉ tăng nhẹ 0,22% so với cùng kỳ. Nguy cơ bùng phát dịch do các 

biến chủng mới vẫn hiện hữu, đe dọa quá trình phục hồi, phát triển kinh tế của 

tỉnh. 

(2). Về thu, chi ngân sách Nhà nước, hoạt động ngân hàng: Thu ngân 

sách 06 tháng đầu năm tăng 36,5% so với cùng kỳ; tuy nhiên, các khoản thu trực 

tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh phần ngân sách tỉnh hưởng vẫn còn đạt 

thấp, dẫn đến việc cân đối ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chi thường 

xuyên trong dự toán đầu năm còn nhiều thách thức. 

Nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng trưởng khá tốt, song kết quả 

đầu tư toàn xã hội đạt thấp (đạt 35% kế hoạch). Nợ xấu trong giới hạn cho phép, 

ở mức thấp; tuy vậy, thị trường bất động sản có nhiều rủi ro, không bền vững, 

thiếu ổn định. Cần làm rõ thêm về khả năng trả nợ của các doanh nghiệp đối với 

hoạt động này. 

Chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm chi nhưng tổng chi ngân sách 

không đạt kế hoạch đề ra, nhất là các khoản chi cho sự nghiệp kinh tế chỉ đạt 

22,1%, chi thực hiện một số đề án, chính sách chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu, 

như: Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, kênh mương 

nội đồng và phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng chỉ đạt 7% dự toán; 

Chi thực hiện các đề án, chính sách mới do tỉnh ban hành 0,3% dự toán. 

(3). Về đầu tư phát triển: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế 

hoạch đề ra (đạt 32,6%), đáng lưu ý là vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh chỉ 

bằng 5,53% kế hoạch. Phần vốn nước ngoài, vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn 

giải ngân đạt thấp, ảnh hướng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Công tác 

giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ 

triển khai các dự án; nhất là đối với các công trình, dự án lớn, trọng điểm4. 

(4). Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: Số doanh nghiệp thành 

lập mới và số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ5 song theo số liệu tổng hợp của 

cơ quan Thuế, tính đến ngày 24/6/2022 có 475 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt 

động, giải thể (bằng 341,7% so với cùng kỳ năm 2021); số doanh nghiệp có phát 

sinh thuế chỉ chiếm 21% số doanh nghiệp được cấp phép. Hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng cao 

trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ, vẫn còn những khó khăn về tài chính, tuyển 

dụng lao động. Nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất đã được chấp thuận nhưng 

chậm triển khai hoặc quá trình triển khai gặp vướng mắc, gây lãng phí quỹ đất, 

ảnh hưởng môi trường đầu tư và khó khăn cho nhà đầu tư6. 

                  
4 Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2),..  
5 Tăng 25% về số doanh nghiệp và 33% về số vốn đăng ký 
6 Qua kiểm tra, rà soát 294/1.403 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động hoặc vi phạm. 
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(5). Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2025 và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành chậm được phê duyệt 

gây khó khăn cho việc dự báo về thị trường, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân; lãng phí đất đai; 

việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất chậm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; 

vấn đề xử lý tài sản, cơ sở vật chất sau sáp nhập đơn vị hành chính chậm được 

giải quyết... 

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: Dự báo từ nay đến cuối năm 

2022, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều thách thức; để đạt được mục tiêu cả năm đề 

ra theo kế hoạch (8,5-9%) thì 6 tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng gần 17% là 

rất khó khả thi. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra theo Chương trình hành động 

triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 09 nhiệm vụ trọng 

tâm trong báo cáo; đồng thời lưu ý một số nội dung sau: 

(1). Tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19: Thực hiện kịp thời các giải pháp và định hướng 

của Chính phủ trong bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì lãi suất cho 

vay hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguốn vốn; kiểm soát nợ xấu, hướng 

dòng tiền đầu tư thực chất vào sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ 

môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt 

giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. 

Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thụ hưởng các cơ chế, chính sách phục 

hồi và phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư chiến 

lược quan tâm, khảo sát, đầu tư. 

 (2). Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, 

quản lý nguồn thu theo phân cấp, đảm bảo tiến độ; phấn đấu hoàn thành vượt 

mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022; đảm bảo cân đối ngân sách thực hiện 

các nhiệm vụ chi theo dự toán, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(3). Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; 

triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình 

lớn của tỉnh: Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây 

dựng các công trình khởi công mới, nhất là các công trình dự án thuộc Chương 

trình phục hồi, phát triển KTXH đã được HĐND tỉnh quyết định; chủ trọng công 

tác giải phóng mặt bằng các dự án; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với 

việc đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán 

ngay khi có khối lượng; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy 

định trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công để có kế hoạch điều chuyển vốn 

giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu 

vốn. 
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(4). Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt: Khẩn trương lập quy hoạch 

đô thị, nông thôn; các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy 

định của Luật Quy hoạch; trong đó chú trọng phát triển các vùng kinh tế trọng 

điểm, các vùng động lực tăng trưởng mới, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ 

với quy hoạch tỉnh trên cơ sở đó xác định được các ngành, lĩnh vực phù hợp với 

đặc thù, lợi thế so sánh của từng địa phương để tập trung đầu tư, hạn chế dàn 

trải, trùng lặp, cạnh tranh giữa các địa phương; làm cơ sở xây dựng chính sách 

phát triển vùng. 

(5). Chủ động bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, rà soát lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn 

cho Nhân dân: Trước mắt chỉ đạo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu năm 

2022. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đã ban 

hành, nhất là đề án tập trung, tích tụ ruộng đất, thúc đẩy cơ cấu lại sản xuất, xây 

dựng cánh đồng lớn; xây dựng các mô hình, chuỗi sản phẩm lúa gạo, rau màu, 

cây ăn quả, chăn nuôi lợn…, sơ kết đánh giá trước khi triển khai nhân rộng; Phát 

triển nông nghiệp hữu cơ cần có đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai thực 

hiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sản 

phẩm cây ăn quả. 

(6). Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên: Tăng cường bảo vệ 

môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Khẩn trương phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, đảm bảo tính 

thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác; Hoàn thiện hệ 

thống cơ sở dữ liệu đất đai từ cấp tỉnh đến cấp xã theo mô hình tổ chức tiên tiến 

và ứng dụng công nghệ hiện đại; Kiểm tra, kiên quyết thu hồi các dự án chậm 

tiến độ sử dụng, sử dụng không đúng mục đích; Thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất phù hợp với quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất. Tập trung giải quyết 

dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn tại các kỳ họp; 

nhất là các nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra tại Báo cáo số 

533/BC-HĐND ngày 14/12/2021 về kết quả giám sát việc “Giải quyết các kiến 

nghị của cử tri và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVII”. 

II. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết các nội dung  trên lĩnh vực kinh tế 

và ngân sách 

Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế ngân sách do 

UBND tỉnh trình kỳ họp đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, các căn cứ pháp lý liên 

quan, có tính cần thiết, có ý nghĩa quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội, quản lý điều hành ngân sách nhà nước và thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND tỉnh; được cơ quan soạn thảo xây dựng công phu, tổ chức 

lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở, các tổ chức kinh 

tế - xã hội liên quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm định.  
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Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo, có ý 

kiến góp ý trực tiếp vào dự thảo; cơ quan soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ, chỉnh 

sửa, hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân tỉnh; Vì vậy, Ban cơ bản thống nhất 

với các nội dung của Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và có một số ý kiến cụ thể 

như sau: 

1. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phẩn bổ ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2022-2025: 

Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các quy định 

của Trung ương, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉnh 

sửa, bổ sung một số nội dung sau: 

1. Về tên gọi Nghị quyết, đề nghị sửa thành “Nghị quyết quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phẩn bổ ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2022-2025”.  

2. Tại Điều 2, Dự thảo Nghị quyết, đề nghị sửa thành: 

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực 

hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách Nhà nước 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.” 

3. Tại khoản 3 Điều 3, Dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung cụm từ “…, 

nhất là các xã đạt dưới 15 tiêu chí”. 

4. Tại Điều 4, Điều 5, Dự thảo Nghị quyết, đề nghị xây dựng nguyên tắc, 

tiêu chí phân bổ phần vốn Trung ương bố trí cho chương trình nước sạch, phần 

vốn sự nghiệp và phần ngân sách tỉnh. Phần ngân sách tỉnh ngoài nhiệm vụ thực 

hiện các nội dung thiết yếu thuộc Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới như dự 

thảo Nghị quyết, cần quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng ít 

nhất 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt nông 

thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch theo Quyết 

định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai 

đoạn 2021-2025”. 

5. Khẩn trương xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 
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ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia7. 

2. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025 

Các dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã được các cơ quan chuyên môn của 

Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thẩm định cho ý kiến và cơ quan lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư tiếp thu hoàn thiện. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất 

với ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư các dự án. Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn tiếp thu, hoàn thiện trong quá trình quyết định đầu tư. 

(1). Đối với dự án Kênh mương nước xung quanh khu đất và Bồi thường 

giải phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đây là dự án đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh xác định đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025, từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy vậy, tại Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, tên dự án 

này chưa được xác định cụ thể, mới chỉ có nhiệm vụ; đề nghị điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp. 

(2). Đối với 02 dự án trình điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng tổng mức 

đầu tư (tăng 19,832 tỷ đồng): Nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh là do chính 

sách bồi thường về đất ở, đất vườn thời điểm hiện tại có sự chênh lêch (tăng) so 

với thời điểm phê duyệt dự án (tăng 15,629 tỷ đồng) và tăng do phát sinh khối 

lượng (tăng 4,203 tỷ đồng); phần vốn tăng thêm này huyện Nghi Xuân và thị xã 

Kỳ Anh cam kết, bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương. Ban Kinh tế - Ngân 

sách nhận thấy lý do điều chỉnh là chính đáng, song cũng cần xem xét tổng thể 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chung của cả dự án tránh trường hợp 

không công bằng, có thể phát sinh khiếu kiện. 

3. Về 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 

Căn cứ quy định hiện hành8, 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 

                  
7 b) Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc 

gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

c) Cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này. 

d) Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị 

đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 

Nghị định này. 
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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 

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: 

                                                     
8 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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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”. 

- 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.  

4. Về Tờ trình và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Khoản Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở 

xuống, Lệ phí đăng ký cư trú được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị 

quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 và Nghị quyết số 52/2021/NQ-

HĐND ngày 16/12/2021. Trên cơ sở quy định pháp luật mới ban hành cũng như 

tình hình thực tiễn của địa phương, việc điều chỉnh 02 khoản lệ phí này là cần 

thiết. Cụ thể: 

- Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở 

xuống trên địa bàn tỉnh hiện đang thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh là 11% giá trị tài sản tính 

lệ phí trước bạ; nay trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid19, cũng như so 

sánh với mặt bằng chung các tỉnh, thành phố cả nước9 việc điều chỉnh giảm 

xuống 10% là phù hợp. 

                  
9 Qua tham khảo mức thu của các tỉnh, thành phố trong cả nước, hiện chỉ có thành phố Hà Nội quy định mức thu 

12%, tỉnh Hà Tĩnh quy định mức thu 11%, các tỉnh, thành phố khác đều áp dụng mức thu 10%. 
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- Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực 

hiện) được quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 

16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 26/11/2021, Bộ Tài 

chính đã ban hành Thông tư số 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (có hiệu lực từ ngày 10/01/2022); theo đó, một số nội dung thu đối 

với việc đăng ký và quản lý cư trú được bổ sung gồm: Tách hộ; điều chỉnh thông 

tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; xác nhận thông tin về cư trú. Vì vậy, 

việc sửa đổi, bổ sung nội dung thu, mức thu, đối tượng nộp đối với Lệ phí đăng 

ký cư trú để phù hợp với quy định tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 

26/11/2021 của Bộ Tài chính. 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ và căn cứ pháp lý10; 

được cơ quan soạn thảo tổ chức làm việc, thảo luận, tổng hợp trên cơ sở đề xuất, 

lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm 

định11 theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung của Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết, đồng thời đề nghị điều chỉnh tên Nghị quyết thành: “Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. 

5. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát các hoạt động, nhiệm vụ 

chi bảo vệ môi trường của địa phương quy định tại Điều 152 và Điều 153 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Tuy vậy, còn một số 

nội dung cần quan tâm, làm rõ:  

Dự thảo Nghị quyết mới chỉ phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi 

trường theo các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) trên cơ sở nguồn lực thực hiện 

từ chi sự nghiệp và chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường. Trong khi đó, 

các nguồn chi khác theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

(bao gồm: chi các hoạt động kinh tế, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chi sự 

nghiệp khoa học và công nghệ, chi quản lý hành chính) chưa được đề cập đến, 

dẫn đến một số nhiệm vụ chi quy định tại Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP chưa được phân định trong Dự thảo Nghị quyết; như chi cho các hoạt động:  

Nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn thực hiện theo quy định của 

pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về chuyển giao công nghệ (khoản 

                  
10 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính 

phủ; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ; Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 

15/01/2022 của Chính phủ; Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính; Thông tư số 

106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 
11 Báo cáo thẩm định số 192/BC-STP ngày 16/6/2022 của Sở Tư pháp. 
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6); Đánh giá, tổng kết và theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường (điểm 

b khoản 7); Giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu thuộc trách nhiệm của địa phương (điểm c khoản 7);… 

Ngoài ra, khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính trong việc lập, phân bổ dự 

toán ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn mức chi, 

phương pháp lập dự toán đối với các nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ 

môi trường, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả. 

6. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công 

trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 

2022 

Qua xem xét hồ sơ tài liệu liên quan, Ban nhận thấy: Một số công trình, 

dự án trong danh mục cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn thiếu 

căn cứ pháp lý12; một số dự án không ghi đầy đủ thông tin (số và nội dung văn 

bản, ngày, tháng năm, đơn vị ban hành…)13; một số nội dung trong danh mục 

không làm rõ tên công trình dự án theo chủ trương đầu tư, thiếu địa chỉ cụ 

thể14... Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp tỉnh, cấp 

huyện chưa gắn với kế hoạch đầu tư, dẫn đến tình trạng trong 06 tháng đầu năm 

2022 phải bổ sung nhiều lần, với nhiều công trình, dự án (Tại Kỳ họp thứ 6 đã 

bổ sung thu hồi 52 công trình, dự án; chuyển mục đích sử dụng đất 45 công 

trình, dự án và tại kỳ họp lần này đề xuất bổ sung 145 công trình, dự án cần thu 

hồi; 108 công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất). 

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số 

vấn đề sau: 

(1) Tại kỳ họp cuối năm phải đánh giá kết quả thực hiện danh mục thu 

hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua; nâng cao trách nhiệm của cấp xã, cấp huyện, vai trò tham mưu, thẩm 

định của ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc đề xuất, tổng hợp.  

(2). Chỉ đạo sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng 

quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 

                  
12 Các dự án: Khu dân cư xã Phú Phong (huyện Hương Khê), Mở rộng Chùa Chi Lưu (huyện Thạch Hà); Trường 

Tiểu học Cẩm Hưng (thôn Thắng Thành, Cẩm Xuyên); Đất ở nông thôn (huyện Thạch Hà); Đất thương mại, 

dịch vụ Nam Chợ Biền, thôn Yên Lạc (Cẩm Xuyên); Nhà máy nước Bãi Ngang (xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà); Mở Rộng trường MN Hà Linh, Hệ thống điện và điện chiếu sáng, các ki ốt kinh doanh và hạng mục 

phụ trợ cho bãi đậu xe đền chợ Củi (huyện Nghi Xuân)… 
13 Dự án: Quy hoạch đất ở Thượng lội (huyện Can Lộc); Quy hoạch mới đường giao thông liên xã Hồng Lộc 

Mai Phụ (ĐH.116), huyện Lộc Hà; Dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4), thị 

xã Kỳ Anh… 
14 Dự án: Thương mại - dịch vụ (huyện Đức Thọ);  Dịch vụ thương mại tổng hợp (thị xã Hồng Lĩnh)… 
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thi hành Luật Đất đai 201315 và đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3 

Điều 58 Luật Đất đai16. 

(3). Bổ sung vào phụ lục nghị quyết đối với các công trình, dự án còn 

thiếu thông tin; kiểm tra tính chính xác về tên, địa điểm, diện tích cần thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án; rà soát, không đưa 

vào danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án 

chưa thực sự cần thiết. 

7. Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

Qua nghiên cứu tài liệu, tổ chức làm việc với một số sở, ngành liên quan 

và khảo sát thực tế, cho thấy: Các dự án trình chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác tại kỳ họp thứ 8 đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại điểm 

5 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp17; đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư18; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất huyện Lộc Hà19; được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục 

các công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 202220; đã đánh 

giá hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ tác động đến môi trường; diện tích đề nghị 

chuyển mục đích sử dụng rừng phù hợp với số liệu điều chỉnh Quy hoạch Bảo 

vệ và Phát triển rừng của tỉnh.  

Vì vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

đối với 1,2 ha để thực hiện 02 công trình, dự án trên địa bàn huyện Lộc Hà, cụ 

thể: 

(1). Chuyển mục đích sử dụng 0,9 ha rừng trồng, thuộc Lô 2, 3, 6 - 

Khoảnh 4 - Tiểu khu 276 (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà), đối tượng quy hoạch 

rừng phòng hộ do cộng đồng dân cư thôn Phú Mậu, Phú Nghĩa, Xuân Hòa quản 

lý để thực hiện Dự án Xử lý cấp bách Đê Tả Nghèn. 

                  
15 Hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, gồm có: Tờ trình của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này (Văn 

bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu 

tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công mà tại thời điểm gửi hồ sơ văn bản đó còn hiệu lực thực hiện, trừ 

trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 

hoặc không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công). 
16 Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; Ký quỹ theo quy định của 

pháp luật về đầu tư; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. 
17 … Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh: trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại các điểm b, c và điểm d khoản 3 Điều này. 
18 Tại Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân về chấp thuận báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của 

UBND tỉnh 
19 Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà đến 

năm 2030; Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà 
20 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 
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(2). Chuyển mục đích sử dụng 0,3 ha rừng trồng, thuộc Lô 3, 7, 8 - 

Khoảnh 1 - Tiểu khu 278C (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà), đối tượng quy hoạch 

rừng phòng hộ do cộng đồng dân cư thôn Vĩnh Phú quản lý để thực hiện Dự án 

Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9. 

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

rừng theo quy định trước khi triển khai thi công dự án; lưu ý trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án tránh làm ảnh hưởng đến phần diện tích rừng nằm 

ngoài phạm vi dự án. 

- Kiểm tra, xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích chuyển mục đích 

sử dụng rừng đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu 

đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, cập nhập chỉ tiêu sử 

dụng rừng vào Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021-2030 đảm bảo 

với chỉ tiêu quy hoạch rừng theo hiện trạng.  

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư triển khai thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định tại 

Điều 42 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 

13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách, kính trình 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; 

- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Lưu: VT.HĐ1. 
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