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BÁO CÁO 

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

 

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

trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách đã thẩm tra một số nội dung thuộc lĩnh 

vực kinh tế và ngân sách trình Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XVII
1
. Ban Kinh tế ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

như sau: 

Nhìn chung các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế ngân 

sách do UBND tỉnh trình kỳ họp lần này đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, các căn cứ 

pháp lý liên quan, có tính cần thiết và thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND 

tỉnh; được cơ quan soạn thảo xây dựng tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, 

ban, ngành, địa phương, cơ sở có liên quan.  

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 việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đã bám sát các nội dung quy định tại 

Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mức chi theo dự thảo Nghị 

quyết cơ bản giữ nguyên so với mức chi cách đây 5 năm (theo Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021); Ban Kinh tế 

ngân sách nhận thấy mức chi đảm bảo trong khung quy định tại Thông tư số 

102/2020/TT-BTC và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh hiện nay. 

                  
1
 Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày17 /3/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
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Về một số mức chi đặc thù đang áp dụng trên địa bàn tỉnh
2
: thực hiện theo 

quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang có hiệu lực thi 

hành
3
 là phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa 

phương. Ngoài ra, Ban đề nghị nên quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí bầu cử 

cho các nội dung: 

- Chi hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác thông tin tuyên 

truyền, băng rôn, khẩu hiệu tại các xã, phường, thị trấn (mục 11 biểu mức chi), 

đơn vị tính: đồng/xã, phường, thị trấn. 

- Chi hỗ trợ văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, thuê hội trường và địa 

điểm bỏ phiếu (nếu có); chi trang trí, loa đài; an ninh, bảo vệ tại các tổ bầu cử; 

chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác bầu cử (khoản d, mục 12 biểu mức chi), 

đơn vị tính: đồng/tổ bầu cử. 

Về nội dung chi xây dựng văn bản ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị 

quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (như 

kế hoạch, thông tri, văn bản chuyên môn hướng dẫn công tác bầu cử, báo cáo sơ 

kết, tổng kết, biên bản tổng kết cuộc bầu cử,…); chi bảng niêm yết danh sách 

bầu cử: Ban Kinh tế ngân sách đồng ý bổ sung quy định các mức chi này để đảm 

bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC. 

Về nguồn kinh phí thực hiện và việc lập, chấp hành dự toàn và quyết toán 

kinh phí: Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với các nội dung quy định tại dự 

thảo Nghị quyết. 

Về nội dung tổ chức thực hiện cần quy định rõ thời gian sau khi kết thúc 

hoạt động bầu cử, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ và 

sử dụng kinh phí bầu cử với Hội đồng nhân dân tỉnh (kể cả nguồn của Trung 

ương cũng như của địa phương). 

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

một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Đây là các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019
4
  thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy vậy, hồ sơ, thời gian để Hội 

                  
2
 Chi tổ chức hội nghị; Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử; Chi xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử;… 
3
 Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản 

lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;… 
4
 Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, 

phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố 

trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện 
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đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trường đầu tư chưa đảm bảo đúng quy định 

tại Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
5
. 

(1). Nhìn chung, các dự án trình kỳ họp này có sự cần thiết đầu tư, đảm 

bảo các điều kiện để thực hiện đầu tư, và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có 

liên quan. Ban Kinh tế ngân sách thống nhất về mục tiêu, phạm vi, quy mô, 

dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn, tiến độ và các nội dung của báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nêu trên; đồng thời  lưu ý cụ thể trong 

danh mục trình Hội đồng nhân dân tỉnh:  

Dự án nắn chỉnh hướng tuyến dòng chảy khe nước tại Cụm công nghiệp 

Khe Cò, huyện Hương Sơn: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiếp theo để 

các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp thực hiện san lấp mặt bằng triển khai dự án 

trong cụm. 

Dự án Tăng cường năng lực quan trắc môi trường và nâng cấp hệ thống 

nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh Hà Tĩnh: Dự án  

chủ yếu là mua sắm trang thiết bị, về định mức mua sắm thiết bị cần xác định 

theo hướng dẫn tại điểm 1.2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Dự án cần đánh giá kỹ hơn về hiện trạng, mức độ đáp ứng hạ tầng kỹ 

thuật tại vị trí đầu tư (giải pháp quản lý khi trung tâm chuyển địa điểm); Một số 

thiết bị trùng với danh mục thiết bị hiện có; Danh mục trang thiết bị đề xuất mới 

cần bổ sung thông số kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa, quy định về chất lượng, bổ 

sung việc nâng cấp phần mềm hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc 

tự động... 

Dự án Quảng trường biển Cửa Sót Lộc Hà: Vị trí khu đất chưa có trong 

quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Lộc Hà; kiến trúc phối cảnh tượng đài nghệ thuật biển chưa rõ nét và chưa có 

thuyết minh chi tiết. Do đó, cần bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có 

phương án kiến trúc (trên cơ sở góp ý, thẩm định của các cơ quan chuyên ngành) 

trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án. 

Dự án Cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất Trụ sở làm việc cơ 

quan Tỉnh ủy: Đây là dự án sử dụng ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi trong một thời gian ngắn (từ tháng 8 năm 2019 đến nay) nếu kể cả lần điều 

chỉnh này thì trong một thời gian ngắn tổng mức đầu tư tăng lên 28% (từ 81,5 tỷ 

đồng lên 104,27 tỷ đồng). Qua đó bộc lộ những hạn chế trong công tác lập dự án 

và thực hiện quản lý đầu tư cần phải được rút kinh nghiệm. 

                  
5
 Hồ sơ, tài liệu đến ngày 16/3/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn chưa nhận được (theo quy định phải 

có 5 bộ và thời gian trước kỳ họp đối với nhóm A 15 ngày, nhóm B không quá 10 ngày) 
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(2). Ban Kinh tế ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm 

một số nội dung liên quan đến đầu tư công sau: 

Các dự án được Hội đồng quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp này, 

cũng như các dự án đã có chủ trương đầu tư đảm bảo các điều kiện thủ tục theo 

quy định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp vào kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. 

Việc lựa chọn chủ đầu tư phải phù hợp với quy định Luật Xây dựng, Luật 

Đầu tư công, quy định của tỉnh về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án một cách chuyên nghiệp, hiệu 

quả, đồng bộ, thống nhất; đồng thời gắn trách nhiệm của chủ đầu tư từ khâu bồi 

thường, GPMB đến quản lý điều hành, khai thác, vận hành dự án. 

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Hiện nay chưa có thông báo của 

Trung ương về kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025; việc rà soát kết quả thực hiện 

kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2021 cũng chưa được tổng kết cụ thể. Vì 

vậy, để có cơ sở để cân đối nguồn vốn để thực hiện. Trong thời gian tới đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số nội dung sau: 

- Khẩn trương rà soát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2016-2021 trên địa bàn tỉnh (kế cả nguồn trung ương và nguồn địa phương); kết 

hợp xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm khi hết thời gian kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách; cũng như bám 

sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, soát 

xét tổng thể báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định; Để có Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, khách 

quan, minh bạch; 

- Đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương: Bám sát nguyên tắc, 

tiêu chí phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh tại Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch đầu tư công 

nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cũng như bố trí vốn đảm bảo công 

bằng giữa các địa phương. Đồng thời, sớm thông báo số vốn phân bổ theo mục 

tiêu cho các địa phương, kèm theo danh mục để các địa phương thực hiện thủ 

tục đầu tư theo đúng quy định, cấp tỉnh chỉ thực hiện các thủ tục đầu tư đối với 

phần vốn do cấp tỉnh quản lý; 

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương: Dự kiến 

kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) 

thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 228/NQ-

HĐND ngày 14/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng số vốn 17.094 tỷ 

đồng; Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục đối với các 

dự án chưa có chủ trương đầu tư để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
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đoạn 2021-2025. Đề nghị chỉ khi có thông báo kế hoạch vốn ngân sách Trung 

ương giai đoạn 2021-2025 thì mới quyết định đầu tư; quá trình quyết định đầu tư 

cần căn cứ vào kế hoạch vốn được phân bổ để phân kỳ đầu tư. 

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai dự án (khi đủ điều kiện), chủ đầu 

tư cần chủ động tranh thủ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có và 

đảm bảo tiêu chí) để bố trí cho dự án đảm bảo việc triển khai theo đúng kế 

hoạch; căn cứ nguồn vốn được bố trí, lựa chọn phương án triển khai phù hợp, 

tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Trước khi thực hiện quyết định đầu tư các công trình, dự án đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát quy mô đầu 

tư, phương án thiết kế phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. 

Đối với các dự án thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đề 

nghị sau khi được quyết định chủ trương đầu tư, Chủ đầu tư lập Kế hoạch Bảo 

vệ môi trường theo đúng nội dung quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 trình cấp có thẩm quyền xác nhận. 

Chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên&Môi trường, Sở Nông 

nghiệp&Nông thôn và các địa phương rà soát việc sử dung đất, ảnh hưởng đến 

diện tích rừng để có kế hoạch trình Hồi đồng nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật. 

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

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và đảm bảo yêu cầu công 

tác quản lý sử dụng rừng, Ban Kinh tế ngân sách thống nhất đề nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các 

Tiểu dự án thuộc Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" 

thuộc Dự án BIIG2, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Cụ thể: 

- Tiểu dự án Đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh với tổng 

diện tích 5,46 ha, trong đó: 0,74 ha tại khoảnh 1, tiểu khu 347C, xã Kỳ Đồng; 

4,72 ha tại khoảnh 3, tiểu khu 345A, xã Kỳ Giang thuộc huyện Kỳ Anh; 

- Tiểu dự án Đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà với tổng diện tích 0,22 

ha tại khoảnh 3, tiểu khu 127B, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; 

- Tiểu dự án Đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê với tổng diện tích 

9,8 ha, trong đó: 3,77 ha tại khoảnh 4, 6, 8, 9 - tiểu khu 133, xã Thượng Lộc, 

huyện Can Lộc; 6,03 ha tại khoảnh 1, 2 - tiểu khu 148, xã Phương Mỹ, huyện 

Hương Khê; 

- Tiểu dự án Hạ tầng phục vụ phát triển vùng trồng cây ăn quả xã Lộc 

Yên, huyện Hương Khê với tổng diện tích 6,91 ha, trong đó: 5,41 ha tại khoảnh 
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2 - tiểu khu 230, xã Lộc Yên; 1,5 ha tại khoảnh 4 - tiểu khu 234, xã Hương Đô, 

huyện Hương Khê. 

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rút kinh nghiệm, quan tâm việc 

đảm bảo trình tự thủ tục theo đúng quy định tại Điều 41 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.  

Từ các nội dung thẩm tra nêu trên, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua các Nghị quyết sau khi có sự tiếp thu, bổ sung, 

chỉnh sửa theo thẩm tra của Ban và ý kiến các đại biểu. 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 XVII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT.HĐ3.(150b). 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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