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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung  

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

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

Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 26/4/2022 và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh 

một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 như sau: 

I. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 và Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 28/01/2022. Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tuy vậy, ngày 09/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc 

gia giai đoạn 2021-2025. Theo đó một số chỉ tiêu về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trong Quy hoạch tỉnh chưa đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quốc gia tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. Do đó, việc Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh một số nội dung 

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết và 

đúng thẩm quyền1. 

Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xây 

dựng cơ bản bám sát các căn cứ pháp lý liên quan2; các nội dung điều chỉnh 

được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tại Thông báo số 531-TB/TU 

ngày 25/4/2022. 

II. Nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

Nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 trình tại Kỳ họp lần này tập trung vào 03 nhóm vấn đề: Điều 

chỉnh quan điểm phát triển và mục tiêu tổng quát; Điều chỉnh phương án phân 

bổ, khoanh vùng đất đai đến năm 2030; Điều chỉnh phương án phát triển khu 

công nghiệp. Các đề xuất điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử 

                                           
1 Quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch năm 2017 
2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch; Nghị quyết số 715/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải 

thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.  
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dụng đất quốc gia và theo góp ý của Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và 

Đoàn thể của Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản 

thống nhất với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh một số vấn đề sau: 

(1). Về căn cứ pháp lý tại dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung Quyết định 

số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ 

tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

(2). Một số chỉ tiêu sử dụng đất sau khi điều chỉnh vẫn có sự chênh lệch 

so với chỉ tiêu được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ, vì vậy cần có soát xét để tránh trường hợp phải điều 

chỉnh nhiều lần.  

(3). Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục trình Thủ tướng Chính 

Phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh để sớm triển khai 

các hoạt động nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tập 

trung rà soát, hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp 

tỉnh, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 bảo 

đảm tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất, đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 06; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ4. 
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