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BÁO CÁO 

Thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh  

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự thảo 

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

 

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 tình hình thực hiện Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự thảo Nghị 

quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, cụ thể như sau: 

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 (lĩnh vực Kinh 

tế - Ngân sách) 

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 356/BC-UBND ngày 14/11/2022 của UBND 

tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Ban kinh tế - 

ngân sách cơ bản nhất trí nhận định và kết quả đạt được về các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

chủ yếu và có thêm một số ý kiến như sau:  

1. Kết quả đạt được 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn từ các năm trước để lại chưa kịp khắc 

phục và nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh, nhưng với sự chỉ đạo, định 

hướng quyết tâm rất cao của Tỉnh ủy; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính 

trị, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao 

của các cấp, các ngành, sự đồng thuận quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và 

Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 đã đạt được những kết quả 

quan trọng trên các lĩnh vực.  

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư có trọng 

tâm, trọng điểm từng bước đã phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư tiếp tục được 

cải thiện. Các chương trình, kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

đã phát huy tác dụng; các sản phẩm chủ lực của tỉnh và phát triển nuôi trồng thủy 

sản theo hướng hiệu quả, bền vững; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

tiếp tục được thực hiện tốt; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm 

chỉ đạo thực hiện, toàn tỉnh có 54/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiềm năng 

phát triển năng lượng tái tạo theo quy hoạch được phê duyệt là rất lớn; tình hình 

cung cầu các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo; lĩnh vực thương mại điện tử từng 

bước phát triển; khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu ngay sau khi kiểm soát 
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được dịch Covid-19; công tác xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế được 

tăng cường thực hiện… công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại luôn được chú 

trọng và quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

Qua Báo cáo UBND tỉnh cho thấy, ước thực hiện có 20/22 chỉ tiêu chủ yếu 

Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2022 đạt và vượt kế hoạch, như: Tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội đạt 21.500 tỷ đồng (vượt 2,4% kế hoạch), kim ngạch xuất 

- nhập khẩu đạt khoảng 1.300 tỷ đồng (vượt 13% kế hoạch), thu ngân sách đạt 

5.325 tỷ đồng (vượt 21% kế hoạch). Quy mô nền kinh tế tiếp tục được gia tăng, 

lĩnh vực ngư, nông, lâm ngư nghiệp chiếm tỷ trọng cao, là nền tảng vững chắc 

đóng góp cho phát triển kinh tế của tỉnh; tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm 

soát vào những tháng cuối năm đã đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống 

sinh hoạt của người dân vào giai đoạn bình thường mới,... 

Kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đạt được trong năm qua là rất đáng 

trân trọng, rất đáng biểu dương, khen thưởng sự nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo 

điều hành của UBND tỉnh và các ngành, các cấp. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn 

nhiều diễn biến phức tạp; tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, khó 

lường. Mặc dù kinh tế của tỉnh đang trên đà phục hồi, phát triển nhưng vẫn còn 

những khó khăn, thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, tình 

trạng sạt lở đất bờ biển, bờ sông ngày càng nghiêm trọng; giá xăng, dầu, một số 

hàng hóa, dịch vụ, vật tư biến động, khan hiếm... đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ban 

Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá của UBND tỉnh, 

đồng thời đề cập một số vấn đề cần quan tâm sau: 

Qua báo cáo, có 02/20 chỉ tiêu ước không đạt kế hoạch đề ra1; kết quả triển 

khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 chậm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 

thấp, đến ngày 31/10/2022, tổng giá trị giải ngân đạt 2.336,2 tỷ đồng (bằng 

55,2% kế hoạch), ước thực hiện đến 31/01/2023 giải ngân 3.422,2 tỷ đồng (bằng 

93,5 kế hoạch).  

Công tác quản lý dự án còn nhiều bất cập, một số dự án phải điều chỉnh 

nhiều lần; công tác chuẩn bị đầu tư còn bị động, mất nhiều thời gian; việc thanh 

quyết toán từng lúc chưa đảm bảo về mặt thời gian; số lượng dự án chưa quyết 

toán hoàn thành từ những năm trước còn tương đối nhiều, chưa được xử lý dứt 

điểm, nhất là một số đơn vị còn tồn đọng nợ tạm ứng; quá trình triển khai thực 

hiện một số dự án trên địa bàn các huyện, thành phố chưa có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa chủ đầu tư với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; việc xác định giá đất cụ thể còn chậm, công tác bồi 

                                           
1 02 chỉ tiêu, gồm: (1) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 6,36% (kế hoạch 6,5 đến 7%); (2) chi ngân 

sách đạt 10.726,2 tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán (dự toán giao 10.896,8 tỷ đồng). 
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thường, hỗ trợ và tái định cư kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương 

trình, dự án. 

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn nhiều hạn chế, chưa có 

sự chuyển biến; danh mục các dự án, công trình đề xuất đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất chưa phù hợp với thực tế, chưa quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án; từ đó kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đạt khá thấp 

(06/70 dự án, công trình hoàn thành thu hồi hồi đất). 

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng ở một số địa phương chậm, 

chưa chặt chẽ. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều nơi xuống cấp. Tình trạng vi 

phạm pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị còn diễn ra 

nhưng chưa được xử lý dứt điểm;  

Chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở một số địa phương chưa cao, 

thiếu bền vững; tiến độ xây dựng xã nông thôn mới chưa đạt theo kế hoạch đề ra. 

Ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả; tình hình thu gom, xử lý chất 

thải ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Việc chi hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh 

hưởng bởi dịch covid-19 chậm, còn bỏ sót đối tượng, chưa đáp ứng kịp thời lúc 

khó khăn... 

II. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 2023  

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. 

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 - 2025. 

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

- Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về thông 

qua nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

- Dự thảo Nghị quyết về về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

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 

Nghị quyết này đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, định hướng chủ yếu 
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làm căn cứ để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh năm 2023. 

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 và tình hình, 

điều kiện thực tế tại địa phương. 

d) Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết được UBND tỉnh xây dựng phù hợp với tình hình thực 

tế và yêu cầu phát triển của tỉnh trong năm 2023, với mục tiêu tổng quát: “Khai 

thác tiềm năng, phát huy lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

đầu tư; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh, trọng tâm là đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và thích ứng của nền 

kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng 

mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực. 

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và đảm bảo đời sống của Nhân 

dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh; mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường liên kết vùng. 

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội” và 22 chỉ tiêu chủ yếu trên 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Ngoài ra, nghị quyết cũng nêu một số nhiệm vụ, giải 

pháp để thực hiện có hiệu quả, đạt các tiêu nghị quyết đề ra. 

3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra 

- 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 thể hiện rõ mục tiêu và bổ sung giải pháp thực hiện của lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp. 

+ Tại khoản 1 Điều 4, dự thảo nghị quyết, cần biên tập lại theo hướng: 

UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết. 

+ Tại khoản 2 Điều 4, dự thảo nghị quyết: Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ 

của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh. Trường hợp, 02 cơ quan trên 

không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết thì bỏ khoản 2 Điều 4. 

+ Tại khoản 1 Điều 4, dự thảo nghị quyết, cần biên tập lại đoạn đầu, do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các 

tổ chức xã hội khác không thuộc thẩm quyền do HĐND tỉnh giao. 

+ Ngoài ra, đại biểu góp ý một số câu từ, nhằm hoàn chỉnh nghị quyết. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và hoàn 

thành dự thảo nghị quyết trình kỳ. 

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

Năm 2023, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết 

quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; dự báo những 

khó khăn, thuận lợi, thời cơ, thách thức đan xen trong năm 2023, UBND tỉnh đề 

xuất HĐND tỉnh xem xét, thông qua 22 chỉ tiêu cụ thể và 04 nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu, với 27 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các ngành, các cấp tổ chức 

thực hiện trong năm 2023 đạt hiệu quả. 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023 do UBND tỉnh trình. Trong đó, xác định chỉ tiêu tăng trưởng 

GRDP là 6,5% - 7%, thể hiện sự quyết tâm cao của UBND tỉnh trong việc chỉ 

đạo điều hành kinh tế, nhằm đảm bảo nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu 

quan trọng của tỉnh trong năm 2023; đề xuất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 bám sát vào sự chỉ đạo của cấp thẩm quyền, dự báo, tính toán có cơ 

sở, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của tỉnh. Để góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau: 

(1) Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, cùng 

với các giải pháp quyết liệt huy động các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách vượt 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng 

một số dự án nhằm tạo nguồn thu mới, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất; phấn 

đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. 

(2) Theo dõi, dự báo tình hình để chủ động chuẩn bị phương án, biện pháp 

ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, dịch bệnh... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do Covid-19 và các dịch bệnh 

trên gia súc, gia cầm gây ra. 

(3) Tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nâng cao chất lượng công tác và tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu chức 

năng các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn kết với quy hoạch tỉnh Cà Mau. Xây 

dựng và chuẩn hoá các tiêu chuẩn, hệ thống chỉ tiêu, chỉ số về đô thị hoá và phát 

triển đô thị bền vững và phù hợp với quy hoạch chung tỉnh. 

(4) Chú trọng nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

các nguồn vốn đầu tư còn chậm; quyết toán, tất toán các công trình dự án hoàn 

thành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư, công tác phối hợp 

giữa các cấp, các ngành và địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời 

giải quyết khó khăn, chủ động báo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư. 
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(5) Xây dựng cơ chế, chính sách tạo đột phá trong thu hút đầu tư; mở rộng 

các hình thức đầu tư, khuyến khích phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) và 

phương thức đầu tư khác; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư; đẩy 

nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Kiên quyết 

thu hồi đất đối với các dự án kém hiệu quả, cố tình kéo dài thời gian thực hiện, 

chiếm dụng đất nhiều năm không thực hiện dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả chính 

sách thu hút đầu tư của tỉnh. 

(6) Bố trí nguồn lực và thực hiện giải pháp phù hợp về thuế, phí, lệ phí, 

khoanh nợ, giãn nợ… quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục 

duy trì và phục hồi hoạt động của các doanh nghiệp. Tập trung khai thác tốt các 

nguồn thu ngân sách, thu hồi nợ đọng và chống thất thu. Đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của địa phương cho doanh nghiệp, 

tổ chức cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có). 

(7) Tổ chức thực hiện Đề án di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị chuyển vào 

khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2020 - 2030. 

(8) Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn chặn, giảm thiểu ô 

nhiễm, từng bước cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí và giải 

quyết các vấn đề bức xúc về môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, 

sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững; chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ tác 

động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Qua thẩm tra, 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 phương; quy trình xây dựng và hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện để trình kỳ 

họp HĐND tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo và 

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; 

- Lãnh đạo Văn phòng;    

- Phòng CT. HĐND;      

- Lưu: VT, TP.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Như Yến 
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