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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Khóa X 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) và 

phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 

Tám, Ban KTNS tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp trên lĩnh vực 

kinh tế - ngân sách1, gồm 05 báo cáo và 09 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND 

tỉnh trình. 

Tham dự Hội nghị có Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện 

UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan2. 

Tại Hội nghị thẩm tra, sau khi nghe cơ quan trình dự thảo nghị quyết, căn cứ 

vào các báo cáo, hồ sơ trình thẩm tra, đại biểu trao đổi, thảo luận; trên cơ sở ý kiến 

đại diện UBND tỉnh và đại biểu dự họp, Ban KTNS đã có báo cáo thẩm tra chi tiết 

đối với từng văn bản. Tại Kỳ họp, Ban KTNS báo cáo đến đại biểu HĐND tỉnh 

một số nội dung chủ yếu, như sau: 

I. BÁO CÁO 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 (LĨNH VỰC KINH TẾ - NGÂN 

SÁCH); NGHỊ  QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2023 

Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao nội dung báo cáo của UBND tỉnh3; 

qua đó, có nhận định như sau: Thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022 trong bối cảnh nhiều khó khăn hơn thuận lợi, nhưng các hoạt 

động kinh tế - xã hội từng bước phục hồi và phát triển tích cực, đạt những kết quả 

quan trọng trên nhiều 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; tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu 

                                           
1 Công văn số 229/HĐND-TT ngày 15/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau về việc phân công thẩm tra 

văn bản trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Khóa X.  

2 Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

3 Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về tình hình Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch 

kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
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được đảm bảo; công tác xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế được tăng cường 

thực hiện, khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu ngay sau khi kiểm soát được 

dịch Covid-19; lĩnh vực thương mại điện tử từng bước phát triển; các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; 

xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tiềm năng phát 

triển năng lượng tái tạo rất lớn. Cụ thể được thể hiện qua số liệu báo cáo như: 

Tăng trưởng kinh tế (GRDP giá so sánh) ước tăng 6,5%; GRDP bình quân 

đầu người ước đạt 60,9 triệu đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn 

xã hội ước đạt 21.500 tỷ đồng, vượt 2,4% kế hoạch, tăng 11,6% so cùng kỳ. 

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi nhanh, tăng trưởng 10,73% 

so cùng kỳ, đóng góp trong cơ cấu kinh tế khu vực thương mai, dịch vụ tăng 

(32,9%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 70.300 tỷ đồng, 

vượt 1,4% kế hoạch, tăng gần 12% so cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại điện tử có 

bước phát triển tốt, chỉ số thương mại điện tử của tỉnh mặc dù không tăng nhưng 

điểm số chung tăng gần 03 lần so với năm 2021. Lĩnh vực sản xuất ngư, nông, lâm 

nghiệp tăng trưởng 4,39%; trong đó, sản lượng thủy sản tăng 2,2%, sản lượng tôm 

tăng 6,5%, từ đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD, vượt 13% kế hoạch, 

tăng 16,5% so cùng kỳ.  

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,64%. Năng lượng tái tạo đang 

được mời gọi đầu tư khai thác đảm bảo theo quy hoạch, từng bước phát huy hiệu 

quả (đã vận hành thương mại 03 dự án điện gió, tổng công suất 100MW và 01 dự 

án công suất 45MW đã thi công hoàn thành).  

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm tập trung chỉ đạo, nhất là 

việc rà soát quy hoạch, hoàn thành các tiêu chí nâng cao đời sống nhân dân (hiện 

có 54/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 65,9% tổng số xã, trong đó 03 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). 

Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước đạt được những kết quả 

tích cực. Tổng thu ngân sách ước đạt 5.325 tỷ đồng, vượt 21% dự toán; quản lý chi 

tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn kinh phí cho 

công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh.  

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.  

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

UBND tỉnh về những khó khăn đang gặp và những tồn tại kéo dài nhiều năm 

chưa được khắc phục, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo phấn đấu, đề ra 

những giải pháp phù hợp, toàn diện và quyết liệt hơn nữa, để hoàn thành cao 
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nhất mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND tỉnh, nghị quyết của Tỉnh ủy trong 

năm 2023, cụ thể: Còn 01/22 chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt kế hoạch đề ra (về chi 

ngân sách nhà nước đạt 98,4% dự toán4).  

Kết quả triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 chậm, giải ngân vốn đầu 

tư công đạt thấp, đến ngày 20/11/2022, tổng giá trị giải ngân đạt 2.547 tỷ đồng 

(bằng 60,2% kế hoạch), ước thực hiện đến 31/01/2023 giải ngân 3.923,5 tỷ đồng 

(bằng 92,8% kế hoạch). Thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; 

một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, đầu tư công, xây dựng... còn 

nhiều rào cản, quy định phức tạp, chồng chéo, bên cạnh đó, những khó khăn, 

vướng mắc về quy hoạch, đất đai kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm, 

cùng với hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhanh xuống cấp nên ảnh hưởng rất 

lớn đến phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đời sống nhân dân.  

 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 

thường, hỗ trợ và tái định cư kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương 

trình, dự án. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng ở một số địa phương 

chậm, chưa chặt chẽ, tình trạng vi phạm pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng 

và trật tự đô thị còn diễn ra và chưa được xử lý dứt điểm; 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 sát thực tế 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). 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 

Trên cơ sở đánh giá tình hình và xác định rõ 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 

                                           
4 Nguyên nhân chủ yếu là chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 79,86% dự toán; trong khi đó, Trung 

ương giao dự toán thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 chậm (tháng 5/2022), đồng thời một số bộ, 

ngành Trung ương chậm ban hành Hướng dẫn chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 
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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 từ 7% trở lên, 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 2023 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.  

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản tán thành với các mục tiêu, giải pháp nêu 

trong dự thảo kế hoạch, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển 

khai quyết liệt để thực hiện đạt mục tiêu và chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Ban cũng có 

đề xuất một số giải pháp5 đề nghị UBND tỉnh quan tâm trong quá trình chỉ đạo, thực 

hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

II. CÁC BÁO CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 

1. Các báo cáo về tài chính 

(1) Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và 

một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Về đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Ban 

KTNS nhận định như sau: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng với 

quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, công tác chỉ đạo, 

điều hành, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển 

khai chủ động, kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện. Hiệu 

quả sử dụng ngân sách Nhà nước được chú trọng; quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhiều 

nội dung chi được tiết giảm, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng. Việc 

mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan nhà nước; quản lý sử 

dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải 

thiện. Tài nguyên, đất đai từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu 

quả, góp phần chống thất thoát, lãng phí.  

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022 còn nổi lên một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Việc xây dựng 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ và cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự đáp ứng 

yêu cầu đặt ra; việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước còn một số bất cập, gây 

lãng phí; tiến độ thực hiện một số dự án chậm, không giải ngân hết kế hoạch vốn 

được giao, một số giải ngân đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ giải phóng mặt bằng, 

giải ngân một số dự án đầu tư rất chậm. Chưa làm rõ và có giải pháp tháo gỡ các 

vướng mắc, điểm nghẽn hiện nay trong công tác quy hoạch, đầu tư. Chưa thống kê 

diện tích đất nông nghiệp để hoang, không sử dụng; chưa thống kê các dự án treo, 

dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, vi phạm trật tự trong xây dựng... gây lãng 

phí, nhất là khu vực đô thị. 

                                           
5 Tại Báo cáo thẩm tra số 146/BC-HĐND ngày 28/11/2022 của Ban KTNS HĐND tỉnh. 
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Các tồn tại, hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là công tác triển khai chỉ 

đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số địa phương, đơn vị chậm, chưa 

cụ thể; nhận thức việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một bộ 

phận cán bộ, công chức người dân và doanh nghiệp còn hạn chế,...  

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, giải pháp nêu trong báo cáo, đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các mục tiêu, giải 

pháp đã đề ra và có giải pháp để thực hiện thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian 

tới. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục những hạn chế, khó khăn 

và thực hiện những kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 108/BC-ĐGS ngày 

18/10/2022 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh việc chấp hành pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. 

 (2) Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021 

Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về 

báo cáo tài chính nhà nước và Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 

của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước, tại Kỳ họp này, 

HĐND tỉnh xem xét Báo cáo tài chính tỉnh Cà Mau năm 2021 theo quy định. Báo 

cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021 tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo 

31/12/2021, cụ thể như sau: 

a) Về tình hình tài chính nhà nước tỉnh: Giá trị tài sản thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước là 56.789 tỷ đồng. Nợ phải trả là 1.437 tỷ đồng, chiếm 2,53% tổng nợ 

phải trả và nguồn vốn. Tổng nguồn vốn là 55.352 tỷ đồng, chiếm 97,47% tổng nợ 

phải trả và nguồn vốn. 

 b) Về kết quả hoạt động tài chính nhà nước với tổng thu nhập là 11.537 tỷ đồng; 

tổng chi phí là 8.454 tỷ đồng.  

c) Về kết quả lưu chuyển tiền tệ: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động chủ yếu 

của tỉnh là 1.492  tỷ đồng; từ hoạt động đầu tư là 435 tỷ đồng; từ hoạt động tài 

chính là 37 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính nhà nước đã tổng hợp cơ bản đầy đủ từ các cơ quan, đơn 

vị, địa phương; cung cấp thông tin về tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước một 

cách tổng thể (tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thu nhập và chi của Nhà nước). Đây 

là những thông tin quan trọng, đa chiều để đánh giá tình hình hoạt động tài chính 

của tỉnh trong năm qua; so sánh biến động tình hình tài chính, tài sản giữa các năm, 

giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có những giải pháp thiết thực trong công 

tác quản lý, điều hành tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước.  

2. Các báo cáo6 và nghị quyết về ngân sách 

                                           
6 (1) Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 và Nghị quyết về quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2021; (2) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ ngân 

sách năm 2023 và Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023; (3) Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân 

sách tỉnh Cà Mau năm 2023. 
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 (1) Báo cáo và Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà 

Mau năm 20217  

Trên cơ sở tổng hợp từ báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc ngân 

sách tỉnh và báo cáo quyết toán của các huyện, thành phố đã được HĐND cùng cấp 

phê chuẩn, UBND tỉnh trình Kỳ họp này Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Cà 

Mau năm 2021. 

Ban Kinh tế - Ngân sách 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 V8. 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.  

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 

                                           
7 Thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 30, Luật NSNN số 83/QH/2015/QH13 

8 Công văn số 471/KTNN-TH ngày 02/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc gửi báo cáo kiểm toán. 
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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,... 

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. 

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. Đồng thời chỉ đạo 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. 

 (2) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2023; Nghị quyết về dự toán 

ngân sách tỉnh Cà Mau năm 20239  

- Về thực hiện dự toán thu và kết quả nhiệm vụ chi ngân sách năm 2022 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện ngân sách 

nhà nước năm 2022 của UBND tỉnh và cho rằng tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách năm 2022 của tỉnh đạt mục tiêu do HĐND tỉnh đề ra, ước tổng thu ngân sách 

nhà nước là 5.325/4.401 tỷ đồng (đạt 121% dự toán) là kết quả đáng ghi nhận, thể 

hiện sự quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ 

lực, cố gắng hoàn thành vượt dự toán được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. 

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10.726,20 tỷ đồng, đạt 98,43% 

so với dự toán (10.896,84 tỷ đồng), bằng 96,58% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu 

tư phát triển 2.385,79 tỷ đồng, đạt 97,72% kế hoạch (2.441,19 tỷ đồng), tăng 

19,64% so với cùng kỳ (1.994,14 tỷ đồng), chi thường xuyên 7.258,00 tỷ đồng, đạt 

104,94% so với dự toán (6.916,13 tỷ đồng). Các nhiệm vụ chi dự toán; chi chương 

trình mục tiêu, hỗ trợ mục tiêu được UBND tỉnh tổng hợp đầy đủ và thuyết minh 

khá chi tiết nguyên nhân đối với từng nhiệm vụ chi so với dự toán được giao.  

                                           
9 Thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 30, Luật NSNN số 83/QH/2015/QH13. 
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- Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 

Dự toán thu ngân sách: Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư giao và dự báo tình hình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự toán thu ngân sách năm 2023 là 4.834 tỷ đồng, 

tăng 9,84% so với dự toán năm 2022 (cao hơn quy định của Trung ương là từ 7 – 

9%), bằng với dự toán Trung ương giao năm 2023. Trong đó, thu nội địa 4.721 tỷ 

đồng, tăng 10,15% so với dự toán năm 2022; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 113 

tỷ đồng, giảm 02 tỷ đồng so với dự toán 2022.  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy dự toán thu ngân sách được xây dựng 

trên cơ sở đảm bảo đúng dự toán cấp trên giao, khả năng thực hiện dự toán và phù 

hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để hoàn thành dự toán thu 

ngân sách năm 2023, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục 

thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi và hỗ 

trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế; chỉ đạo 

các ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý nguồn thu, quản lý nợ thuế, rà soát điều kiện miễn giảm gia hạn 

nộp thuế để khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tăng 

cường các biện pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. 

Về dự toán chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương 11.755 tỷ đồng, 

tăng 858 tỷ đồng so với dự toán năm 2022 (chi cân đối ngân sách địa phương 9.962 

tỷ đồng). Trong đó, chi đầu tư phát triển 2.641 tỷ đồng (chiếm 26,52% tổng chi cân 

đối ngân sách), tăng 200 tỷ đồng so với dự toán 2022; chi thường xuyên 7.120 tỷ 

đồng (chiếm 71,58% tổng chi cân đối ngân sách), tăng 204 tỷ đồng so với năm 

2022; dự phòng ngân sách 195 tỷ đồng, chiếm 2% tổng chi cân đối ngân sách.  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa 

phương như trên là hợp lý, đảm bảo bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và 

dạy nghề, lĩnh vực khoa học - công nghệ đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, đề 

nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm dự toán chi đối với các 

nhiệm vụ chi trong chi thường xuyên. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách, 

UBND tỉnh cần thông tin cho Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách 

nắm tình hình triển khai thực hiện, kết quả giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp, các 

nhiệm vụ chi đã giao cho UBND tỉnh phân khai. 

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản đồng tình với UBND tỉnh về các 

giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2023. Trong điều kiện nguồn vốn 

ngân sách tỉnh dành cho đầu tư có hạn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đề nghị 

UBND tỉnh chấp hành nghiêm nguyên tắc chi, các khoản chi phải được dự toán và 

thực hiện chi đúng dự toán được duyệt; cần triển khai và áp dụng nhiều giải pháp 

chính sách để huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước bổ sung nguồn vốn 

cho đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư công và chi thường xuyên trong thời 

gian tới; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; kiểm soát chặt 

chẽ, đảm bảo thực hiện đúng quy định về việc tạm ứng trước kế hoạch vốn ngân 
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sách để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời xử lý 

dứt điểm việc thu hồi vốn tạm ứng kéo dài qua các năm, tập trung xử lý, thu hồi nợ 

đọng, giảm nợ thuế theo quy định, hạn chế phát sinh nợ đọng thuế mới; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài 

chính bảo đảm sử dụng tiền, tài sản nhà nước đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, 

công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước sai mục đích, không đúng quy định, gây thất 

thoát, lãng phí,... 

 (3) Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 202310     

Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về phương án 

phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 và cho rằng năm 2023, là năm thứ hai 

thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, do đó việc xây dựng và phân bổ dự toán 

thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025; phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ 

ổn định 2022 - 2025; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh 

năm 2023; đảm bảo ưu tiên nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách liên quan 

đến con người và các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành. Phân bổ chi 

thường xuyên đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định thể hiện 

việc tiết kiệm, bố trí, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ thiết thực, cấp 

bách, đảm bảo an sinh xã hội.  

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy dự thảo nghị quyết đảm 

bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; phương án phân bổ trong dự thảo Nghị quyết 

là phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và chế độ, chính sách hiện 

hành; phù hợp với các quy định về thời kỳ ổn định ngân sách, tình hình thực tế và 

khả năng cân đối của ngân sách địa phương; quy trình xây dựng và hồ sơ đầy đủ, 

đủ điều kiện để trình kỳ họp HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, trong quá trình điều hành 

thực hiện dự toán, đề nghị UBND tỉnh tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, kiên 

quyết xử lý, thu hồi nợ thuế theo quy định, giảm nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, 

thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách; thực 

hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, 

không để phát sinh nợ đọng và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định; 

Chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý theo thẩm quyền, 

đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí trong năm, hạn chế tối đa việc ứng trước 

dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Trong điều hành, 

mỗi cấp ngân sách cần tiếp tục phát huy tính chủ động trong cân đối ngân sách, khi 

có nhu cầu tăng chi thì phải có giải pháp tích cực để đảm bảo tăng thu tương ứng; 

trong trường hợp thu không đạt dự toán thì phải chủ động sắp xếp giảm chi tương 

ứng. Do khả năng ngân sách có hạn nên trong Phương án phân bổ chi thường xuyên 

                                           
10 Thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 30, Luật NSNN số 83/QH/2015/QH13. 
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cho các lĩnh vực còn thấp so với nhu cầu, do vậy, rất mong các ngành, các cấp cùng 

chia sẻ khó khăn chung của tỉnh. Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ngân sách chịu 

trách nhiệm điều hành chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được giao. 

III. BÁO CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG 

1. Báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự 

án nhóm B, nhóm C 

Thực hiện Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Cà 

Mau Khóa IX về việc giao quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án nhóm 

B, nhóm C, tại Kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo đến HĐND theo quy định. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung và đánh giá cao UBND 

tỉnh trong quá trình triển khai tốt và chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được HĐND 

tỉnh giao về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn 

ngân sách tỉnh quản lý năm 2022. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng lập, 

thẩm định và phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo phù hợp với 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quy hoạch ngành, lĩnh 

vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố và khả năng 

cân đối ngân sách; được bố trì từ nguồn vốn đầu tư của tỉnh và nguồn ngân sách 

trung ương hỗ trợ. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua thẩm 

tra, Ban nhận thấy UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 21 dự án nhóm B, 

nhóm C trong năm 2022 là những dự án tương đối bức xúc, đáp ứng yêu cầu thực 

tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (trong đó: lĩnh vực giao 

thông là 13 dự án; lĩnh vực y tế là 03 dự án; lĩnh vực nông nghiệp 01 dự án; lĩnh 

vực khác 04 dự án). Rà soát cho thấy các dự án này quy định tại khoản 3 Điều 62 

Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng thời, kịp thời phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm C để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến giải 

ngân nguồn vốn, đảm bảo sớm hoàn thành các dự án, công trình theo quy định. 

2. Các nghị quyết về đầu tư công 

(1) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau đã được 

HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tư thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 04/12/2021, với tổng kế hoạch vốn là 21.562.896 triệu đồng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, tổng kế hoạch vốn là 22.075.126 triệu đồng, 

tăng 512.230 triệu đồng so với kế hoạch vốn đã được giao tại Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND, do được Thủ tướng Chính phủ giao vốn để thực hiện các công trình, dự án 

thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung vốn cho Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) giai đoạn 2021 - 2025; dự phòng 

ngân sách trung ương năm 2020 (bố trí năm 2021) và vốn ngân sách địa phương, do 

hiện nay một số nguồn thu ngân sách tỉnh có thay đổi so với kế hoạch vốn đã giao. 
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Theo quy định tại khoản 7 Điều 67, Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn 

bản có liên quan, nhằm hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 của tỉnh, phù hợp theo kế hoạch đầu tư công đã được phân bổ hằng năm và 

dự kiến nguồn thu trong các năm tiếp theo, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, 

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau để 

tiếp tục thực hiện và giải ngân là cần thiết, đúng thẩm quyền 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết với tổng 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau sau khi điều 

chỉnh là 22.075.126 triệu đồng, tăng 512.230 triệu đồng (tăng 2,4%). Việc điều 

chỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 đảm bảo tính hợp lý, tuân thủ các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên, tập 

trung bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, ưu tiên bố trí vốn cho các dự 

án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025; chỉ bố trí vốn khởi công mới 

cho các công trình, dự án phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, thực sự cấp 

bách, cần thiết, có nguồn vốn cân đối và phù hợp với các mục tiêu, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đủ điều kiện đầu tư công. Vì vậy, Ban Kinh tế - 

Ngân sách thống nhất đưa vào Danh mục đầu tư công các dự án đủ các điều kiện 

(có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, xác định rõ nguồn vốn) như nêu 

trên; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các công trình, dự án để hoàn thiện dự 

thảo nghị quyết11. 

Tại thảo luận Tổ trước kỳ họp, đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết do 

UBND tỉnh trình. 

 (2) Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

 Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với UBND tỉnh về bố trí kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2023 là 4.212.070 triệu đồng. Vốn đầu tư được bố trí hợp lý, tuân 

thủ nguyên tắc theo quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo bố trí đủ vốn cho các 

nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo 

tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt và theo quy định; dự án đã hoàn thành và 

bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án chuyển tiếp dự kiến 

hoàn thành trong năm 2023 theo thời gian bố trí vốn; bố trí đủ vốn cho các nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn 

ODA và vốn vay ưu đãi cho các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư của nhà nước 

tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư theo tiến độ được phê 

duyệt (PPP); dự án khởi công mới phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Vì 

vậy, đề nghị UBND tỉnh rà soát để hoàn thiện danh mục đảm bảo điều kiện trên 

trình Kỳ họp. 

                                           
11 Việc xử lý các dự án tạm ứng vốn Quỹ phát triển đất, hiện nay chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền về điều 

chỉnh chủ trương đầu tư về nguồn vốn đầu tư. Đây là điều kiện để xem xét bổ sung vào Danh mục đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025. Vì vậy Ban còn đang cân nhắc, chờ văn bản chủ trương từ cấp có thẩm quyền. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số Số 423-TB/TU về Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 
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IV. NHÓM NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM ĐƯỢC 

GIAO TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ 

NƯỚC CẤP TRÊN VÀ DO LUẬT GIAO THẨM QUYỀN HĐND TỈNH 

1. Dự thảo nghị quyết về phân bổ định mức chi đảm bảo cho công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh, Khóa IX, đã ban hành Nghị quyết số 

17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về việc phân bổ định mức chi cho công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Thông tư 

số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-

BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 

28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo đó, có thay đổi mức 

chi của một số nội dung; định mức phân bổ cho từng loại văn bản quy phạm pháp 

luật cũng thay đổi,... Do đó, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 là cần thiết và phù hợp với 

quy định, từng bước nâng cao trách nhiệm, chất lượng ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của địa phương. 

Nội dung dự thảo nghị quyết được xây dựng kế thừa theo Nghị quyết số 

17/2017/NQ-HĐND; cơ quan trình đề xuất theo phương thức khoán sản phẩm 

hoàn thành, định mức chi cho từng văn bản bằng với mức quy định tại khoản 4 

Điều 1, Thông tư số 42/2022/TT-BTC và có phân chia lại tỷ lệ % cho các cơ quan, 

đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cho phù 

hợp với tình hình thực tế. Đề xuất định mức phân bổ cho từng loại văn bản quy 

phạm pháp luật có tăng lên so với trước đây, nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm, 

chất lượng ban hành văn bản của địa phương; kinh phí bổ sung thêm cho công tác 

xây dựng văn bản không lớn và trong khả năng của ngân sách.  

Ban thống nhất với ý kiến đề xuất phân bổ định mức mức chi cho từng loại 

văn bản và theo phương thức khoán sản phẩm hoàn thành; tỷ lệ % được hưởng để hỗ 

trợ cho công tác xây dựng văn bản của các cơ quan, đơn vị; đối với Nghị quyết do 

các cơ quan HĐND xây dựng (không thẩm định), Quyết định của UBND (không 

thẩm tra) thì cơ quan chủ trì soạn thảo được hưởng 70% trong định mức phân bổ; bổ 

sung thêm định mức phân bổ cho xây dựng văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật để hỗ trợ cho việc rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.  

Dự thảo nghị quyết đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền (quy định tại 

khoản 1 Điều 7, Thông tư 338/2016/TT-BTC12); nội dung phù hợp theo quy định 

của pháp luật, tình hình ngân sách và điều kiện thực tế địa phương (định mức bằng 

hoặc thấp hơn so với quy định tại Thông tư 42/2022/TT-BTC); quy trình xây dựng 

và hồ sơ đầy đủ.  

                                           
12 Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế, HĐND tỉnh quy định mức phân bổ cụ thể đối với 

từng loại văn bản QPPL để thực hiện cho phù hợp. 
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Các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị thẩm tra được cơ quan soạn 

thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp. 

Qua thảo luận Tổ, đại biểu đề nghị bổ sung mức phân bổ cho HĐND, UBND 

chi họp thông qua văn bản là 5%. Ý kiến đã được Đảng đoàn HĐND tỉnh thống 

nhất, UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo trình Kỳ họp. 

2. Dự thảo nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu 

hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản 

xuất cộng đồng; phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 40, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của Chính phủ, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định 

“nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương 

án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, 22, 23 Nghị định này”. Do đó, việc ban 

hành nghị quyết này là cần thiết, đúng thẩm quyền, làm căn cứ để các cơ quan, đơn 

vị, địa phương chủ động trong việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán, thanh quyết 

toán kinh phí và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên 

tắc, điều kiện hỗ trợ; các nội dung hỗ trợ; mức hỗ trợ; phương thức hỗ trợ phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo nhiệm vụ (đối với từng Chương trình mục tiêu quốc gia: 

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Giảm nghèo 

bền vững và Xây dựng nông thôn mới); kèm theo từng chính sách hỗ trợ là trình 

tự, thủ tục và mẫu hồ sơ cụ thể để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan áp 

dụng thực hiện. 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo giải trình, làm rõ của lãnh đạo 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Kinh 

tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với giải trình, làm rõ một số nội dung có liên 

quan như: vận dụng các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, xem xét bổ 

sung thêm một số nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ mang tính đặc thù 

của địa phương, đảm bảo phù hợp với tình hình và việc triển khai trong thực tế; có 

quy định điều kiện hỗ trợ riêng cho từng chính sách; dẫn chiếu những nội dung đã 

được Trung ương quy định. Riêng, ý kiến về quy định mức hỗ trợ còn ý kiến khác 

nhau về thẩm quyền; căn cứ vào quy định tại điểm d khoản 1 Điều 40, Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của 

chủ chương trình, không quy định trong dự thảo nghị quyết này. 

Qua thảo luận tại Tổ, được đại biểu HĐND tỉnh, Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

thống nhất không quy định mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ. 

Các ý kiến đóng góp của đại biểu được cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, 

hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp. 
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3. Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 

2023 tỉnh Cà Mau 

Nội dung dự thảo Nghị quyết đề xuất Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 

2023 tỉnh, gồm:  

- Thu hồi đất 13 công trình, dự án, với diện tích đất thu hồi 43,25 ha. Mức 

vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến 

67.320.000.000 đồng. Trong đó: 

+ 09 dự án, với diện tích đất thu hồi 19,56 ha, do vốn ngân sách tỉnh chi bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến 63.139.000.000 đồng; 

+ 03 dự án, với diện tích đất thu hồi 1,32 ha, do vốn ngân sách huyện chi bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến 4.181.000.000 đồng; 

+ 01 dự án, với diện tích đất thu hồi 22,37 ha, do doanh nghiệp ứng vốn chi bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. 

- Điều chỉnh diện tích đất thu hồi tăng từ 1,06ha lên 1,40ha và mức chi tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng từ 50.038.000 đồng tăng lên 9.210.000.000 đồng của Dự 

án đường dây 110/kv từ Trạm 220kv Cà Mau 2 - Trần Văn Thời (theo nghị quyết 

số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh), nguồn vốn doanh nghiệp ứng 

trước bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy: Các Dự án thuộc các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 62, Luật Đất đai năm 2013, do HĐND tỉnh 

chấp thuận thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 

các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc có văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư; trong Quy hoạch13, Kế hoạch đầu tư công có điều kiện 

triển khai thực hiện. Dự thảo Nghị quyết đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, 

Ban thống nhất trình Nghị quyết Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 với 13 

công trình, dự án. 

Nhìn chung: Qua thẩm tra các văn bản trình kỳ họp được xây dựng trên cơ 

sở đúng thẩm quyền được giao và cần thiết ban hành phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng đảm bảo trình tự thủ tục 

theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung phù hợp với tình hình 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hợp Hiến, hợp pháp góp phần đồng bộ 

thống nhất với hệ thống pháp luật. 

Trên đây là một số nội dung qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo 

đến quý vị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./. 

 

 

 

                                           
13 Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 cấp huyện đã được thông qua Hội đồng thẩm định tỉnh tất cả 14 dự án, công 

trình nêu trên đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện. 

Nơi nhận:                                                                                                                             
- TT. HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Phòng CT. HĐND; 

- Trang Thông tin điện tử;      

- Lưu: VT, NY.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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