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Số: 241/BC-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra 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 chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo
1
 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) trình Kỳ họp thứ 08 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII. 

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

sau: 

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  ại 

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 nghiệp
2
. Thu hút đầu tư có tín 

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

bàn
3
. 

                                           
1
 Báo cáo số 266/BC-UBND  ngày 13/7/2022 về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 12/7/2022 về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 05/7/2022 về 

tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo 

kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 
2
 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% 
3
 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 Crysta  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  ịch, vui chơi giải trí; Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu, hợp tác đầu tư, phát triển các 

mô hình nông nghiệp hữu cơ… 
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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 2022
4
, thấp hơn nhiều so với những năm trước và so với 

bình quân chung của cả nước  à 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  àm 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  à 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  àm 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  ưu ý  à 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  à đối với các công trình, dự án  ớn, trọng điểm
5
. 

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

 ập mới và số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ
6
 song theo số  iệu tổng hợp của 

                                           
4
 Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 theo kế hoạch  à 8,5-9 %. 

5
 Dự án Hệ thống thủy  ợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2),..  

6
 Tăng 25% về số doanh nghiệp và 33% về số vốn đăng ký 
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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  ao 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  ãng phí quỹ đất, 

ảnh hưởng môi trường đầu tư và khó khăn cho nhà đầu tư
7
. 

(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;  ãng phí đất đai; 

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

vấn đề xử  ý 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  ưu 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  ạm phát, duy trì  ãi suất cho vay 

hợp  ý, 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 m  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  ợi nhất để các nhà đầu tư chiến  ược quan 

tâm, khảo sát, đầu tư. 

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

quản  ý 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. 

                                           
7
 Qua kiểm tra, rà soát 294/1.403 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động hoặc vi phạm. 
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(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  à 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  ượng công trình; tổ chức nghiệm thu,  ập hồ sơ thanh toán 

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

định trong quản  ý, 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. 

(4). Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt: Khẩn trương  ập 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  ực 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,  ĩnh vực phù hợp với 

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

trải, trùng  ặp, cạnh tranh giữa các địa phương;  àm 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  ợi sản xuất vụ Hè Thu năm 

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

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

dựng cánh đồng  ớn; xây dựng các mô hình, chuỗi sản phẩm  úa gạo, rau màu, 

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

triển nông nghiệp hữu cơ cần có đánh giá kỹ  ưỡng 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; 
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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”. 

Trên đây  à báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình 

thực hiện kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư, chỉ đạo điều hành 06 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (lĩnh vực 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 08; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT.HĐ1.(150b). 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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