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Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn  

quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND 

tỉnh Khóa X. Ngày 18 tháng 11 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối 

hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán 

ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy 

chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán 

ngân sách địa phương hàng năm.  

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

- Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê 

chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021. 

- Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về quyết toán 

ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021. 

- Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021. 

Qua xem xét, các hồ sơ, thủ tục trình của UBND tỉnh là đầy đủ, đảm bảo 

đúng quy định. 

b) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 19, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa 
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đổi, bổ sung năm 2017, 2019); khoản 3 Điều 30, Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, HĐND tỉnh 

phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 là đúng thẩm quyền, cần 

thiết, là cơ sở tổng hợp số liệu để so sánh, đánh giá và xây dựng dự toán trong 

những năm tới sát với khả năng thực hiện; nâng cao chất lượng công tác dự báo để 

bố trí kế hoạch thực hiện ngân sách một cách hiệu quả; tránh tình trạng thu, chi 

ngân sách nhà nước vượt so với dự toán.  

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với những nội dung và nguyên tắc cơ 

bản được quy định trong Hiến pháp. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở 

quy định của hệ thống văn bản pháp luật có giá trị pháp lý hiện hành, đảm bảo tính 

hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; số liệu đã được đối 

chiếu, xác nhận của Kho bạc Nhà nước và thống nhất với báo cáo của Kiểm toán 

Nhà nước Khu vực V về ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Cà Mau. 

d) Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Trên cơ sở Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 của UBND 

tỉnh, nội dung Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau 

năm 2021, trình HĐND tỉnh như sau: 

(1) Tổng thu NSNN trên địa bàn: 5.871.121.831.765 đồng (đạt 107,16% dự 

toán HĐND tỉnh giao). Trong đó: 

- Thu nội địa:        5.575.404.863.069 đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:        295.716.968.696 đồng. 

(2) Tổng thu ngân sách địa phương: 14.266.023.011.814 đồng. Trong đó: 

- Thu từ ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:   5.148.373.574.260 đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:    5.324.525.463.784 đồng. 

- Thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021:   3.548.056.164.400 đồng. 

- Thu huy động đóng góp cơ sở hạ tầng:         66.176.135.000 đồng. 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:          26.397.980.283 đồng. 

- Thu kết dư ngân sách năm 2020:        103.804.215.182 đồng. 

- Thu từ Quỹ dự trữ tài chính:              10.513.000.000 đồng. 

- Thu từ nguồn ngân sách địa phương vay lại:        38.176.478.905 đồng. 

(3) Tổng chi ngân sách địa phương: 14.196.430.476.156 đồng (đạt 137,48% 

dự toán HĐND tỉnh giao). Trong đó:  

- Chi ngân sách cấp tỉnh:       7.842.449.830.149 đồng. 

- Chi ngân sách cấp huyện:      4.860.065.726.948 đồng. 

- Chi ngân sách cấp xã:       1.493.914.919.059 đồng. 
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(4) Kết dư ngân sách địa phương năm 2021: 69.592.535.658 đồng. 

- Ngân sách cấp tỉnh:           39.476.525.237  đồng. 

- Ngân sách cấp huyện:            14.304.869.685 đồng. 

- Ngân sách cấp xã:            15.811.140.736 đồng. 

(Kèm theo các biểu mẫu quyết toán ngân sách theo quy định của Nghị định 

số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 

3. Ý kiến tại Hội nghị thẩm tra 

- Các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ thêm 

một số nội dung, như sau: 

+ Cần có phụ chú so sánh số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 so với 

cùng kỳ năm trước (về thu ngân sách, chi ngân sách, chi chuyển nguồn, kết dư,...) 

để thấy được, đánh giá tình hình triển khai, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ thu, chi ngân sách của tỉnh. 

+ Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ thấp so với dự toán, do nhiều đề tài, dự 

án chưa kết thúc hợp đồng trong năm nên được chuyển nguồn sang năm sau thực 

hiện, đề nghị Sở Tài chính quan tâm khả năng thực hiện dự toán của các ngành, để 

công tác lập dự toán sát tình hình, đạt hiệu quả hơn. 

+ Chi chuyển nguồn năm 2021 là 2.531 triệu đồng, thấp hơn so với cùng kỳ 

(hơn 3.500 triệu đồng), đề nghị Sở Tài chính có đánh giá việc ngân sách cấp nào 

thực hiện tốt, các khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành ngân sách, để có 

giải pháp khắc phục trong thời gian tới, hạn chế việc chuyển nguồn ngân sách 

trong các năm tiếp theo. 

+ Kết dư ngân sách địa phương năm 2021 là 69.593 triệu đồng, trong đó, kết 

dư cấp tỉnh 39.477 triệu đồng, cấp huyện 14.305 triệu đồng, cấp xã 15.811 triệu 

đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 350/BC-UBND, số liệu kết dư chi tiết của cấp 

tỉnh chỉ thể hiện là 23.970 triệu đồng, số kết dư còn lại 15.507 triệu đồng là kết dư 

do thực hiện nhiệm vụ chi nào?. 

+ Ngoài ra, đại biểu đề nghị rà soát số liệu quyết toán theo ý kiến kết luận của 

Kiểm toán Khu vực V về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Cà Mau. 

- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: 

+ Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Sở Tài chính tham mưu bổ sung phụ chú so 

sánh các số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 so với cùng kỳ năm trước. 

+ Về chi chuyển nguồn được thực hiện theo quy định, trong đó, có một số dự 

án hết thời gian thực hiện được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực 

hiện và giải ngân. Riêng nguồn kinh phí chi sự nghiệp khoa học, công nghệ chi 

không đạt dự toán, do các đề tài, dự án được thực hiện trong nhiều năm, được phép 

chuyển nguồn để tiếp tục thực hiện theo quy định, nên Sở Tài chính không thể có 

đánh giá về việc điều hành ngân sách về lĩnh vực chi này. 
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+ Ngoài ra, năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 

một số nhiệm vụ chi tăng cao, như: Quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội. 

+ Các số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 đã được Sở Tài 

chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, tổng hợp và thống nhất với số 

liệu của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V. 

- Các ý kiến thảo luận của đại biểu được cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp 

thu, làm rõ, được đại biểu thành viên Ban thống nhất. 

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và giải trình, thuyết minh cụ thể số liệu 

quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021 của UBND tỉnh, Ban Kinh 

tế - Ngân HĐND tỉnh nhận thấy Báo cáo quyết toán thể hiện được tổng hợp các 

khoản thu, chi của ngân sách các cấp, phản ảnh trung thực tình hình thực hiện 

nhiệm vụ ngân sách địa phương năm 2021, quyết toán đảm bảo tính hợp pháp, đầy 

đủ và chính xác theo luật định; số liệu đã được đối chiếu, xác nhận của Kho bạc 

Nhà nước và thống nhất với báo cáo ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Cà Mau 

của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V1. Nhiệm vụ ngân sách năm 2021 triển khai 

trong bối cảnh cả nước gặp khó khăn nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, kinh tế tiếp tục 

bị ảnh hưởng do các đợt dịch bệnh Covid 19 bùng phát. UBND tỉnh đã bám sát chỉ 

đạo của Trung ương, Tỉnh ủy tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 đạt 

nhiều kết quả tích cực, các ngành, các cấp hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách đã 

được HĐND tỉnh quyết định, góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Kết quả như sau: 

 (1) Về quyết toán thu ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 

5.871.122 triệu đồng (đạt 107,2% dự toán HĐND tỉnh giao), có 10/17 khoản thu 

đạt và vượt so với dự toán HĐND tỉnh giao2 đáp ứng nhu cầu chi, nhiệm vụ chi. 

Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng, về cơ bản tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn 

định và phát triển, với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời của UBND 

tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, 

cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai 

thực hiện các giải pháp, nên nhiều nguồn thu ngân sách vượt dự toán được giao, 

góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy 

nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều khoản thu quan trọng không đạt dự 

toán được giao, như: Thu tiền sử dụng đất (đạt 77,9% dự toán); thu thuế bảo vệ 

môi trường (đạt 75,8% dự toán); thu từ DNNN do địa phương quản lý (đạt 85,8% 

dự toán),.... cho thấy các nguồn thu chưa thực sự bền vững, ảnh hưởng tính hiệu 

quả, hiệu lực trong công tác quản lý ngân sách. 

(2) Về quyết toán chi ngân sách: Năm 2021, chi ngân sách cơ bản đáp 

ứng hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm ưu tiên chi đầu tư phát triển kinh 

tế - xã hội và trọng tâm, ưu tiên đã triển khai, thực hiện tốt các chính sách hỗ 

                                           
1 Công văn số 471/KTNN-TH ngày 02/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc gửi báo cáo kiểm toán. 
2 như: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 514,8% dự toán), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

(đạt 449,60% dự toán), thu tiền thuê đất, mặt nước (đạt 173,9% dự toán),... 
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trợ, an sinh xã hội. Chi cân đối ngân sách địa phương là 10.559.779 triệu đồng 

(đạt 107% dự toán HĐND tỉnh giao); trong đó, chi đầu tư phát triển 3.758.666 

triệu đồng (đạt 110,20% dự toán), chi thường xuyên 6.798.324 triệu đồng (đạt 

108,3% dự toán). 

Nhìn chung, công tác giao dự toán, quản lý điều hành, chấp hành chi ngân 

sách địa phương được UBND tỉnh triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp tích 

cực; các cấp, các ngành cơ bản bám sát dự toán được giao, tuân thủ các quy định 

về tiêu chuẩn, định mức, chế độ gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

đồng thời, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của UBND tỉnh đã 

tổng hợp đầy đủ và thuyết minh khá chi tiết nguyên nhân tăng, giảm từng khoản 

chi so với dự toán được giao. Tuy nhiên, việc chấp hành dự toán chi ngân sách ở 

một số lĩnh vực, đơn vị chưa sát nhu cầu thực tế, từ đó chậm phát huy hiệu quả của 

việc sử dụng kinh phí đã phân bổ; công tác lập, giao dự toán chưa sát thực tế; một 

số khoản chi không đạt dự toán HĐND tỉnh giao, như: Chi sự nghiệp khoa học, 

công nghệ (bằng 44,4% dự toán), chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 

(bằng 83,1% dự toán), chi các hoạt động kinh tế (bằng 91,3% dự toán),...., đồng 

thời, một số khoản chi thường xuyên vượt dự toán HĐND tỉnh giao, như: Chi an 

ninh và trật tự an toàn xã hội (bằng 210,7% dự toán), chi khác ngân sách (bằng 

145,35 dự toán), chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (bằng 132,75 dự toán), chi quản 

lý hành chính (bằng 115,65 dự toán),.... 

Việc chi đầu tư xây dựng cơ bản, tỉnh đã chủ động bố trí vốn cho các dự án 

tương đối sát với nhu cầu và tiến độ thực hiện; nguồn vốn đầu tư xổ số kiến thiết 

được bố trí phù hợp với quy định (giáo dục, y tế, nông thôn mới, biến đổi khí 

hậu,...). Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế 

trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, như: Chất lượng công tác lập, thẩm định và 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư chưa cao, có tình trạng dự án được bố trí kế hoạch 

vốn nhưng không có khối lượng giải ngân phải hủy kế hoạch vốn hoặc điều chỉnh 

kế hoạch vốn vào cuối năm, phân bổ kế hoạch vốn không đúng danh mục Trung 

ương cho phép nên không được Trung ương bố trí vốn, việc tạm ứng dự toán vượt 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; công tác thanh toán, tạm 

ứng, quyết toán dự án hoàn thành còn chậm; việc phân bổ vốn ngân sách huyện 

cho chi đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trãi, đưa các dự án vào danh mục đầu tư 

công khi chưa có chủ trương đầu tư,... 

Việc triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu 

vực V đối với kiểm toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021, đã được UBND tỉnh 

chỉ đạo tại Công văn số 7482/UBND-KT ngày 03/11/2022. Ngoài ra, Ban Kinh tế - 

Ngân sách đề nghị UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng có giải 

pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

ngân sách nhà nước.  

Qua thẩm tra, một số ý kiến góp ý của đại biểu được cơ quan chủ trì soạn 

thảo tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản trình kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của 

thành viên, Ban nhận thấy dự thảo Nghị quyết đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm 

quyền; nội dung phù hợp theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế địa 
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phương; quy trình xây dựng và hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện để trình kỳ họp HĐND 

tỉnh, do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí và đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021 theo Báo cáo và Tờ 

trình của UBND tỉnh, với số liệu tổng hợp như sau: 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 5.871.121.831.765 đồng (đạt 107,16% dự 

toán HĐND tỉnh giao) 

- Tổng thu ngân sách địa phương: 14.266.023.011.814 đồng. 

- Tổng chi ngân sách địa phương: 14.196.430.476.156 đồng (đạt 137,48% dự 

toán HĐND tỉnh giao).  

- Kết dư ngân sách địa phương năm 2021: 69.592.535.658 đồng. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết, kính trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.   

 

 Nơi nhận:                                                                                                                             
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT – NS HĐND tỉnh; 

- LĐVP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;    

- Phòng CT. HĐND;      

- Lưu: VT, LT.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Như Yến 
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