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Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát, thẩm 

tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân 

sách trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân 

sách báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra như sau: 

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Nam Định 

a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với những đánh giá về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, những tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân được chỉ ra trong Báo cáo của UBND tỉnh và nhấn mạnh: 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất 

kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng 

lớn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp 

và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh vẫn giữ được ổn định 

và phát triển so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển 

khai quyết liệt, chủ động với các giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa 

phương, không có trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng. Thực hiện kịp thời 

các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, một số chỉ 

tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng 

bằng sông Hồng. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được tích cực triển 

khai làm cơ sở để thu hút đầu tư, trong đó có các quy hoạch lớn đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt như: điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam 

Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Bổ sung quy hoạch Khu công 

nghiệp Hồng Tiến và mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh;... Hệ thống kết cấu 

hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn 

đốc thực hiện nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: 
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Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên có 03 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế 

hoạch đề ra, thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất đạt thấp (dự kiến không đạt dự 

toán) gây khó khăn cho công tác điều hành ngân sách. Việc thực hiện các thủ tục 

hành chính liên quan đất đai còn chậm. Vi phạm về quản lý đất đai, đê điều, môi 

trường tại một số nơi vẫn còn xảy ra, xử lý các vi phạm chưa đạt yêu cầu. Tiến 

độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm như: Dự án xây dựng Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh, Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc; Các dự 

án nhà máy nước sạch nông thôn… 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Ban Kinh tế - Ngân sách đồng tình với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp được nêu trong báo cáo. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực 

kinh tế - ngân sách như sau: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức 

khỏe nhân dân và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình 

thường mới. 

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan thực hiện lập Quy hoạch 

tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng nhiệm vụ 

quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo điều kiện thu hút đầu 

tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng yêu cầu và định hướng chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh; các dự án 

xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung tại các huyện, thành phố để huy động 

nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng, nâng cao hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội tạo động lực cho phát triển.   

- Thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách nhằm đảm bảo thu ngân sách 

năm 2021 đạt và vượt dự toán; Quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả, trong đó ưu tiên đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi an sinh xã hội, 

phòng chống dịch bệnh, chi cho con người và bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển. 

2. Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh có nhiều chuyển biến 

tích cực và đã đạt được một số kết quả như: việc sắp xếp, xử lý xe ô tô theo 

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ đạt được kết quả 
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tốt; đã tiến hành 252 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua thanh tra đã phát hiện xử lý 

các sai phạm với số tiền 27.143,9 triệu đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Trên địa bàn tỉnh 

vẫn còn một số dự án sử dụng đất không đúng mục đích, một số doanh nghiệp 

được cho thuê đất từ lâu nhưng không triển thực hiện gây lãng phí về đất đai; 

Tiến độ một số dự án đầu tư công còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng vốn đầu tư; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại một số lĩnh vực chưa được ban 

hành; tiến độ thực hiện một số dự án đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn 

chậm … 

Để tạo điều kiện cho các cấp, các ngành làm tốt hơn công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo 

hoàn thành một số nhiệm vụ sau: Rà soát, ban hành đầy đủ, kịp thời các định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước; đẩy nhanh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo kế hoạch của UBND 

tỉnh; kiên quyết xử lý đối với các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh cho thuê đất 

nhiều năm nhưng vẫn chưa triển khai đầu tư hoặc đã ngừng hoạt động. 

3. Về báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019 

Thực hiện quy định của Luật Kế toán ngày 20/11/2015; Nghị định số 

25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước, 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Nam Định 

năm 2019. 

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019 gồm các nội dung: 

Báo cáo tình hình tài chính nhà nước, Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà 

nước, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tình hình tài chính. 

Tuy hệ thống thông tin, số liệu chính thống để xây dựng Báo cáo tài chính 

nhà nước còn chưa đầy đủ, thống nhất như các số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng 

đường bộ, tài sản vô hình... song báo cáo đã đánh giá được hiện trạng và quản lý 

các nguồn lực, nghĩa vụ và tình hình sử dụng các nguồn lực của Nhà nước (tài 

sản công, nợ công, thu nhập, chi phí, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tài 

sản, nguồn vốn khác của Nhà nước...), qua đó cung cấp cho cấp có thẩm quyền, 

nhân dân và các nhà đầu tư thông tin và toàn diện hơn về tiềm lực tài chính của 

khu vực tài chính nhà nước. 

4. Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019 

- Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019 

là 16.868.680 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 là 
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5.619.649 triệu đồng, đạt 112% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Thu nội địa cân 

đối ngân sách là 5.050.651 triệu đồng, đạt 110% dự toán so với Nghị quyết của 

HĐND tỉnh. Tuy nhiên, còn 04 khoản thu không đạt dự toán đó là: Thu từ khu 

vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, Thu từ khu vực kinh tế 

ngoài quốc doanh, Thuế bảo vệ môi trường (Phí xăng dầu), Thu phí và lệ phí. 

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 là 

15.609.229  triệu đồng, đáp ứng kịp thời các khoản chi đã ghi trong dự toán đầu 

năm và chi đột xuất, phát sinh; đảm bảo chi an sinh xã hội. Năm 2019, chi ngân 

sách địa phương vượt dự toán chủ yếu do chi đầu tư XDCB tăng cao, đạt 153% 

dự toán (trong đó: khối tỉnh đạt 130% dự toán; khối huyện, xã đạt 309% dự toán, 

chủ yếu bằng nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn hỗ trợ các xã, thị trấn 

tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới ngân sách tỉnh bổ sung trong 

năm).  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với những số liệu tổng quyết toán ngân 

sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019 được UBND tỉnh nêu trong báo cáo 

trình HĐND tỉnh. Các số liệu được tổng hợp và thống nhất giữa Sở Tài chính, 

Kho bạc Nhà nước và Cục thuế tỉnh; hệ thống biểu mẫu đảm bảo theo quy định. 

Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương có liên quan sớm khắc phục những tồn 

tại, hạn chế về thu ngân sách và chi đầu tư XDCB mà Kiểm toán nhà nước đã 

kiến nghị trong báo cáo kiểm toán chuyên đề hoạt động quản lý thu ngân sách và 

đầu tư XDCB năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

5. Về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư 

công năm 2020. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công 

năm 2021. 

a) Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư 

công năm 2020 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt 5.700.000 

triệu đồng, bằng 100% so với dự toán và tăng 4% so với cùng kỳ; thu nội địa cân 

đối ngân sách (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) là 

2.965.000 triệu đồng, đạt 91% so với dự toán và đạt 99% so với thực hiện năm 

2019. Tuy nhiên, có 08 khoản thu dự kiến không đạt dự toán, trong đó khoản thu 

từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là khoản thu quan trọng ảnh hưởng lớn đến 

cân đối ngân sách không đạt dự toán năm thứ 4 liên tiếp.  

Chi ngân sách địa phương năm 2020 ước thực hiện là 17.220.000 triệu đồng, 

đạt 129% dự toán HĐND tỉnh giao, đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi 

ghi trong dự toán đầu năm, các khoản chi đột xuất, phát sinh phục vụ cho hoạt 

động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt đã đảm bảo 
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kinh phí cho công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi và chi cho công tác 

phòng, chống, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2020 là 

2.946,984 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành 2.379,984 tỷ 

đồng; Huyện, thành phố, xã, thị trấn quản lý điều hành 567 tỷ đồng. Việc tổ 

chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công cơ bản phù hợp với điều kiện của tỉnh và 

kế hoạch được giao từ đầu năm, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Dự kiến kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100% kế 

hoạch.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, chủ yếu là do những khó 

khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; năng lực của một số chủ 

đầu tư còn hạn chế; nguồn vốn bố trí ở một số dự án còn hạn hẹp, một số nhà 

thầu chưa tập trung nhân lực, thiết bị để thực hiện thi công công trình. 

b) Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến giao là 5.700.000 

triệu đồng, tăng 334.600 triệu đồng (tăng 6%) so với Trung ương giao; thu nội 

địa dự kiến giao 5.300.000 triệu đồng, tăng 6% so với Trung ương giao, trong đó 

có 2 khoản thu giao tăng là thu tiền sử dụng đất và thu thuế BVMT, các khoản 

thu còn lại giao bằng dự toán trung ương giao và bằng 91% so dự toán 2020.  

Dự toán chi Ngân sách địa phương được điều hành năm 2021 là 13.026.874 

triệu đồng. Trong đó, dự kiến dự toán (1) chi đầu tư XDCB là 4.156.997 triệu 

(tăng 11% so với dự toán Trung ương giao), (2) Chi thường xuyên là 8.295.608 

triệu đồng (bằng 98% so với dự toán năm 2020) và (3) Chi trả nợ lãi vay bằng số 

dự toán trung ương giao (1.600 triệu đồng). Nguyên tắc, căn cứ phân bổ và 

phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 do UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh đã bám sát những quy định của Luật NSNN, tuân thủ hướng dẫn của Trung 

ương và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Dự toán chi thường xuyên phân bổ cho từng cơ quan, tổ chức là 1.532.592 

triệu đồng; kinh phí chi thường xuyên chưa thực hiện phân bổ cho đơn vị sử 

dụng ngân sách với tổng số tiền là 1.678.465 triệu đồng do chưa xác định chính 

thức số lượng, đối tượng chi và một số khoản chi chưa phân bổ hết dự toán từ 

đầu năm để điều chỉnh, bổ sung trong năm. 

Để thực hiện tốt dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021, đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ thuế, chống thất thu 

ngân sách; có giải pháp thực hiện công tác quản lý thu đảm bảo hiệu quả đối với 

những khoản thu từ hoạt động kinh tế trên địa bàn, đặc biệt là khoản thu từ khu 
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vực kinh tế ngoài quốc doanh; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản 

thu vào ngân sách nhà nước. 

- Giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách của các cấp ngân sách, các đơn 

vị dự toán, đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, đúng đối tượng và định mức chi. 

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1474/CT-TTg 

ngày 24/8/2011 của Thủ tướng chính phủ về bố trí kinh phí cho công tác đo đạc, 

đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với dự toán thu chi ngân sách và phương 

án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do UBND tỉnh trình, đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2021 là 4.156,997  tỷ 

đồng, gồm: Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 1.016,237 tỷ đồng; Nguồn 

vốn ngân sách địa phương là 3.140,76 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

đã tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Quyết 

định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 

08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 

và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 dự kiến khởi công mới 02 dự án:  

- Dự án Cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh 

Nam Định với số vốn bố trí là 70 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. 

- Dự án Xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B 

huyện Ý Yên với số vốn bố trí là 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2021 trình 

tại kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành chuyên môn tiếp tục nâng cao 

chất lượng lập và thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi; có giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

6. Về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC 

ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính: HĐND cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết 

định mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương; Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, 
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hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị thuộc 

phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định mua 

sắm các nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu 

đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao. 

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 

06/7/2018 về việc quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tuy 

nhiên, chưa có quy định về phân cấp thẩm quyền mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

không phải là tài sản công như dịch vụ in báo, thuê tư vấn, cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công... Đồng thời, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND chưa quy định 

việc mua sắm tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh Nam Định sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương. 

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết 

định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nói chung, gồm mua sắm tài sản công 

và mua sắm hàng hóa, dịch vụ không phải là tài sản công và bãi bỏ các nội dung 

về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công tại Nghị quyết số 

06/2018/NQ-HĐND là cần thiết. 

Đề án quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Nam Định đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành, 

phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý. Việc phân cấp đảm bảo nguyên tắc 

phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tạo tính chủ động cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trong mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung Đề án, đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

7. Về quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về 

tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 

29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác 

lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Nam Định.  

Việc phân cấp nhằm đảm bảo tính kịp thời trong công tác quản lý tài sản 

công, góp phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản 
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lý. Nội dung quy định phân cấp theo Đề án của UBND tỉnh rõ ràng, đầy đủ, phù 

hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung Đề án, đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

8. Về sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia 

các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 

2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017–2020 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Nam Định  

Theo Tờ trình của UBND tỉnh:  

- Đối với việc thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất theo kế hoạch hàng năm: Nghị quyết sửa đổi không quy định ngân sách tỉnh 

và ngân sách huyện phải cấp lại cho các xã xây dựng nông thôn mới trong khoản 

thu tiền sử dụng đất theo tỷ lệ điều tiết của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị thị trấn các huyện, 

Nghị quyết sửa đổi quy định: 

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn các huyện đã 

được quyết định đầu tư trước ngày 01/01/2021: Chi phục vụ công tác giải phóng 

mặt bằng của dự án; chi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án; số 

còn lại để chi đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 

huyện và ưu tiên cho các công trình, dự án của thị trấn có đất bị thu hồi theo danh 

mục và kinh phí phân bổ cho các công trình, dự án được HĐND huyện thông qua. 

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn các huyện có 

quyết định đầu tư từ 01/01/2021: Chi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của 

dự án; chi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án; số còn lại được 

coi là 100% và được sử dụng như sau: Ngân sách tỉnh 50% để chi đầu tư xây 

dựng cơ bản các dự án, công trình do tỉnh quản lý; cấp lại 50% để chi đầu tư xây 

dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và ưu tiên cho các 

công trình, dự án của thị trấn có đất bị thu hồi theo danh mục và kinh phí phân 

bổ cho các công trình, dự án được HĐND huyện thông qua. 

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu (điểm) dân cư tập trung tại 

các địa phương, Nghị quyết sửa đổi quy định: nguồn thu tiền sử dụng đất tại các 

khu (điểm) dân cư tập trung tại các địa phương sau khi chi cho giải phóng mặt 

bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng của dự án thì số còn lại được coi là 100% và sử 

dụng như sau: Ngân sách tỉnh 50% để chi đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, 

công trình do tỉnh quản lý; cấp lại 50% để chi đầu tư xây dựng các công trình, 

dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và ưu tiên cho các công trình, dự án của xã 
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có đất bị thu hồi theo danh mục và kinh phí phân bổ cho các công trình, dự án 

được HĐND huyện thông qua.  

Trong giai đoạn 2015-2020, ngân sách tỉnh đã tập trung các nguồn lực 

(trong đó đã cấp lại tiền sử dụng đất cho các địa phương) đầu tư cho các xã, các 

huyện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 

đã đề ra về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, tỉnh cần 

tập trung nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho các công trình xây dựng cơ bản đã 

hoàn thành, bố trí vốn cho các công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương và bố trí vốn đối ứng cho các công trình trên địa bàn theo 

yêu cầu của Trung ương. Do vậy, việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2016/NQ-

HĐND là cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, các tiêu chí xác định “điểm dân cư 

tập trung” chưa rõ sẽ gây vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi 

HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn làm 

rõ và hướng dẫn cụ thể để các địa phương thống nhất thực hiện. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nhất trí với Tờ trình của UBND tỉnh, 

đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

9. Về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 

sang năm 2021 

Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc 

hội quy định: “Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 

sang năm 2021. Lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới”. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 là đúng quy định 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh. Đề 

nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

10. Về điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp 

và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: 

*Đối với nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp: 

- Điều chỉnh giảm nguồn vốn vay đã phân bổ cho Dự án An ninh y tế khu 

vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 

17/4/2020, số tiền là 1.389.700.000 đồng. 

- Bổ sung phân bổ nguồn vốn vay cho Dự án hỗ trợ nông nghiệp Các bon 

thấp, số tiền là 4.725.736.040 đồng. 
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Việc điều chỉnh nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp của 02 dự án theo đúng 

các văn bản của Ban quản lý các dự án của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, phù hợp với tình hình thực tế thực hiện. 

*Đối với kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại: 

- Phân bổ kế hoạch vốn vay cho Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương (dự án LRAMP): 3.414.250.000 đồng. 

- Phân bổ kế hoạch vốn vay cho Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định (dự án VILG): 5.312.750.000 đồng. 

Việc điều chỉnh nguồn vốn này theo đúng Nghị quyết của Quốc hội về dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 

21/10/2020 của Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán vay từ nguồn vốn nước 

ngoài cho vay lại của địa phương. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh. Đề 

nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định 

11. Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt 

danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 

20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận danh mục các công trình, dự án 

phải thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng 

dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ năm 2021, đã có trong 

các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cấp huyện đã được phê 

duyệt, cụ thể như sau: 

 - Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2021 gồm 188 công 

trình, dự án với tổng diện tích 165,19 ha, gồm: 153,71 ha đất nông nghiệp (trong 

đó có 135,95 ha đất trồng lúa,…); 9,85 ha đất phi nông nghiệp và 1,63 ha đất 

chưa sử dụng. 

 - Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất 

trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 gồm 86 

công trình, dự án và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các 

xã, thị trấn với tổng diện tích 221,52 ha, gồm: 215,12 ha đất nông nghiệp (trong 

đó có 206,95 ha đất trồng lúa, 3,00 ha đất rừng phòng hộ…); 6,40 ha đất phi 

nông nghiệp. 

Tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch (sửa đổi khoản 9 điều 49 Luật đất đai) quy định: Khi kết 

thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa 

được thực hiện hết thì vẫn được thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất của 

thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt. 
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Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với Tờ trình của UBND tỉnh và đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên 

quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất 

đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan.  

12. Về việc thông qua cập nhật thay đổi về quy mô, địa điểm và số 

lượng công trình, dự án đất quốc phòng trong Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối  2016-2020  tỉnh 

Nam Định 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: 

- Hủy bỏ nhu cầu sử dụng đất quốc phòng với diện tích 17,3 ha đất  

(trong tổng diện tích 20,27 ha đất thuộc hạng mục công trình xây dựng căn 

cứ hậu cần kỹ thuật) tại thị trấn Gôi và xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, do 

chưa có nhu cầu sử dụng đến năm 2020. 

- Bổ sung nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 với diện tích 

17,3 ha đất để thực hiện dự án xây dựng Đoàn trinh sát số 1 và Trung tâm 

huấn luyện thực hành số 1 của Bộ Tư lệnh cảnh sát biển tại xã Phúc Thắng, 

huyện Nghĩa Hưng. 

Việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng đất quốc phòng trong Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) tỉnh Nam Định được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất 

đai, Luật Quy hoạch và đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thường trực 

Tỉnh ủy. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với Tờ trình của UBND tỉnh. 

13. Về các dự án đầu tư công 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến và quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đối với 25 dự án đầu tư công. Bao gồm: 

a) 10 dự án trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

(1) Dự án xây dựng hoàn trả các công trình thủy lợi khi giải phóng mặt 

bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 

Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng, thời gian thực 

hiện 2020-2022, nguồn vốn từ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

và tái định cư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1. 

Dự án xây dựng hoàn trả các công trình thủy lợi khi giải phóng mặt bằng 

phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 có ý nghĩa quan trọng góp 

phần đảm bảo yêu cầu tưới – tiêu chủ động phục vụ hiệu quả yêu cầu của sản 
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xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng của việc 

giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1. 

(2) Dự án xây dựng hoàn trả các công trình giao thông, công trình điện 

khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 

Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 103,4 tỷ đồng, thời gian thực 

hiện 2020-2022, nguồn vốn từ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

và tái định cư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1. 

Sau khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện BOT 

Nam Định 1, việc hoàn trả các công trình giao thông, công trình điện tại địa 

phương sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống 

giao thông theo đúng quy hoạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo an ninh quốc phòng. 

(3) Dự án kiên cố hóa kênh Hải Ninh, Hải Ninh 21, Hải Ninh 23, kênh 

CC5 thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 

Đây là dự án nhóm C với tổng mức đầu tư là 59,99 tỷ đồng, thời gian thực 

hiện 2020-2023, nguồn vốn từ nguồn đấu giá quỹ đất khu đô thị thị trấn Cổ Lễ 

và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Hiện nay, tuyến kênh Hải Ninh, Hải Ninh 21, Hải Ninh 23, kênh CC5 thị 

trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh là kênh đất chưa được kiên cố hóa, bị bùn lắng, sạt 

lở dẫn đến việc thoát nước thải, nước mưa tại khu vực trung tâm gặp nhiều khó 

khăn, thường xuyên ngập úng vào mùa mưa tại khu vực trung tâm huyện. Việc 

kiên cố hóa các kênh này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý vận hành 

trong hệ thống tưới tiêu, phát triển giao thông khu vực. 

(4) Dự án xây dựng cải tạo Trường tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố 

Nam Định 

Đây là dự án nhóm C với tổng mức đầu tư là 35,27 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện năm 2020-2023; nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị, 

khu tái định cư trên địa bàn thành phố do UBND thành phố làm chủ đầu tư và 

ngân sách tỉnh từ nguồn hỗ trợ xây dựng thành phố trung tâm vùng và các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

Sau nhiều năm sử dụng, hiện nay trường tiểu học Phạm Hồng Thái đã 

xuống cấp, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Việc xây 

dựng, cải tạo trường tiểu học Phạm Hồng Thái là cấp bách và góp phần từng 

bước hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo môi trường dạy và học tốt hơn, 

hiệu quả hơn đối với giáo viên và học sinh trong trường. 

(5) Dự án xây dựng Trường mầm non thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 
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Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 49,99 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện năm 2020-2023; nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quỹ đất khu đô 

thị thị trấn Cổ Lễ và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Hiện nay, trường mầm non thị trấn Cổ Lễ đang sử dụng các phòng học chủ 

yếu tận dụng từ trụ sở cũ của Hợp tác xã trên địa bàn, đã xuống cấp nghiêm 

trọng, không đảm bảo an toàn. Việc xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật 

chất trường mầm non góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và sinh 

hoạt của trẻ em, giáo viên; thúc đẩy, phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện, 

tỉnh. 

(6) Dự án cải tạo, nâng cấp đường An Quang, huyện Nam Trực 

Đây là dự án nhóm C với tổng mức đầu tư là 69,99 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện năm 2020-2023; nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quỹ đất các 

khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Nam Trực và các nguồn vốn hợp pháp 

khác (địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng rãnh dọc 

đoạn qua khu dân cư). 

Tuyến đường An Quang hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây trở ngại cho 

việc đi lại của người dân địa phương. Việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường này 

góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Nam Trực, đáp ứng nhu cầu đi 

lại của người dân, xây dựng huyện Nam Trực là huyện nông thôn mới bền vững 

và phát triển. 

(7) Dự án xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, phương Lộc 

Vượng, thành phố Nam Định 

Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 275,44 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện năm 2020-2024; nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị, 

khu tái định cư trên địa bàn thành phố do UBND thành phố làm chủ đầu tư và 

các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ sau khi xây dựng sẽ hình thành khu đô 

thị văn minh, hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở của 

người dân; tạo quỹ đất để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công 

trình của thành phố Nam Định. 

(8) Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 84 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện năm 2020-2024; nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư 

tập trung xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy. 
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Việc xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn nằm tiếp giáp phía 

Đông khu đô thị thị trấn Ngô Đồng đã được xây dựng hoàn chỉnh, hiện đại, văn 

minh góp phần điều chỉnh dân cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo quỹ 

đất để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng trên 

địa bàn tỉnh. 

(9) Dự án xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực 

Đây là dự án nhóm C với tổng mức đầu tư là 49,94 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện năm 2020-2023; nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng 

đất các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Nam Trực và các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Trực chưa có trung tâm văn hóa đảm 

bảo các tiêu chuẩn tổ chức các giải thi thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp huyện. 

Việc xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực nhằm nâng cao 

đời sống tinh thần nhân dân, góp phần hoàn thiện, nâng cấp cơ sở văn hóa của 

địa phương. 

(10) Dự án cải tạo, nâng cấp đường Thái Hải, huyện Nam Trực 

Đây là dự án nhóm C với tổng mức đầu tư là 61,99 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện năm 2020-2023; nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá quỹ đất các 

khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Nam Trực và các nguồn vốn hợp pháp 

khác (địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và xây dựng rãnh dọc 

đoạn qua khu dân cư). 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thái Hải góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao 

thông huyện Nam Trực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, xây dựng huyện 

Nam Trực là huyện nông thôn mới bền vững và phát triển. 

Các dự án UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đều 

đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý. Chủ đầu tư đã tiến hành lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư và thực hiện các bước về thủ tục đầu tư trình các sở, 

ngành có liên quan thẩm định theo quy định. Việc đầu tư các dự án trên là cần 

thiết cho phát triển kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh 

xem xét quyết định, đồng thời đề nghị UBND tỉnh  

- Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên 

quan trước khi phê duyệt dự án đầu tư.  

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, 

phát huy hiệu quả đầu tư. 



15 
 

 

b) 15 dự án trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và 

cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: 

*01 dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: Dự án Trại thực nghiệm 

công nghệ cao giống gia súc, gia cầm đặc sản Hải Sơn 

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 62,0 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện: năm 2016-2020; nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh cho khoa học công nghệ và 

các nguồn vốn hợp pháp khác. Do điều chỉnh giá theo quy định của hợp đồng 

gói thầu xây dựng; bổ sung, phát sinh khối lượng do thực tế hiện trường phải xử 

lý kỹ thuật đảm bảo phù hợp với thực tế, nhu cầu sử dụng, phát huy hiệu quả 

đầu tư của dự án và phù hợp với thực tế thi công cũng như thực hiện các thủ tục 

của dự án, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án với nội dung (1) Điều chỉnh tổng mức đầu tư là 63,58 tỷ đồng (tăng 

1,58 tỷ đồng); (2) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hoàn thành quý II/2021. 

Các nội dung còn lại thực hiện theo Văn bản số 216/HĐND-TT ngày 

21/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh. 

*11 dự án điều chỉnh thời gian thực hiện: 

(1) Dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Nam Định: là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 59,3 tỷ đồng, thời gian thực 

hiện 2016-2020, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương là 14,54 tỷ đồng còn lại là 

bố trí từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Do khó khăn về nguồn 

vốn nên UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn 

thành năm 2021.  

(2) Dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Định: là dự án 

nhóm B, có tổng mức đầu tư là 70,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016-2020, 

nguồn vốn từ ngân sách Trung ương là 17,01 tỷ đồng còn lại là bố trí từ ngân 

sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Do khó khăn về nguồn vốn nên 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành 

năm 2021.  

(3) Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định: là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 112,264 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện: năm 2016-2020. Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành 

năm 2021.  

 (4) Dự án cải tạo, nâng cấp đường 57B huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định: là 

dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 204,41 tỷ đồng (theo Quyết định số 

774/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh); thời gian thực hiện: 2014-2018. 

Do khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên UBND tỉnh 



16 
 

 

trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành quý II năm 

2021. 

(5) Dự án nhà làm việc phòng chống phản động - khủng bố, nhà làm việc 

phòng an ninh chính trị nội bộ, nhà huấn luyện võ thuật quân sự và sân điều 

lệnh thể thao Công an tỉnh Nam Định là dự án nhóm C; có tổng mức đầu tư là 

45,0 tỷ đồng; Thời gian thực hiện chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I: năm 2017-

2018, Giai đoạn II: năm 2019-2020; nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Do khó khăn 

về nguồn vốn và để triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án giai đoạn II 

theo quy định phù hợp với thực tế, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án: hoàn thành năm 2021. 

(6) Dự án xây dựng khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam 

Dương và san lấp mặt bằng để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện 

Nam Trực là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 119 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện 2018-2020. Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành năm 

2021. 

(7) Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng 

Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định là dự án nhóm 

B, có tổng mức đầu tư là 140 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2018-2020. Để phù hợp 

với thực tế thi công và thực hiện các thủ tục của dự án, UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành tháng 6 năm 2021 

(8) Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực 

(đoạn từ đường Vàng đến cầu Gai) là dự án nhóm C; có tổng mức đầu tư là 

79,6 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2018-2020. Do khó khăn trong công tác giải 

phóng mặt bằng nên UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án: hoàn thành năm 2021. 

(9) Dự án xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố 

Nam Định là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 779,996 tỷ đồng; thời 

gian thực hiện 2018-2022. Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng 

nên UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn 

thành năm 2022. 

(10) Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố 

Nam Định (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân 

Phong) là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 392,2 tỷ đồng; thời gian thực 

hiện: năm 2016-2020; nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành 

năm 2021. 
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 (11) Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ QL21 (cầu Ốc) đến 

QL21B, thành phố Nam Định là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 

44,363 tỷ đồng; thời gian thực hiện đến tháng 6/2020. Do bổ sung khối lượng 

phát sinh và để có thời gian thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án 

theo đúng quy định nên UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án: hoàn thành quý I năm 2021. 

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện không làm tăng tổng mức đầu tư dự án 

đã được duyệt. Các nội dung còn lại thực hiện theo các Văn bản, Nghị quyết, 

Quyết định đã ban hành về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các dự án.  

* 03 dự án điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án: 

(1) Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định là dự án 

nhóm B, có tổng mức đầu tư là 253,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện: Năm 2019-

2022. Để phù hợp với thực tế nhằm phát huy tính đồng bộ, hiệu quả đầu tư của 

dự án, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư dự án. 

Các nội dung còn lại thực hiện theo Văn bản số 58/HĐND-TT ngày 10/4/2018 của 

Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 24/10/2019 của 

HĐND tỉnh. 

Việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình không làm tăng tổng 

mức đầu tư của dự án đã được duyệt. 

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp đường Khang - Thuận, huyện Trực Ninh là 

dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư là 73,0 tỷ đồng; thời gian thực hiện: năm 

2016-2020. Do một số hạng mục công trình do đã thực hiện tại dự án Xử lý cấp 

bách các công trình đê điều bị sự cố do bão, lũ năm 2017 và khó khăn vướng 

mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh với các 

nội dung: (1) Điều chỉnh quy mô đầu tư: điều chỉnh giảm khối lượng đoạn nâng 

cấp, cải tạo mặt đê sông Ninh Cơ với tổng chiều dài khoảng 243,0m; (2) Tổng 

mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 68,716 tỷ đồng (giảm 4,284 tỷ đồng); (3) 

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: hoàn thành năm 2021. Các nội dung còn 

lại thiện theo Văn bản số 153/HĐND-TT ngày 01/9/2016 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nam Định. 

(3) Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 

Định là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư là 149,8 tỷ đồng; thời gian thực hiện 

2019-2023. Căn cứ vào tình hình thực tế thi công, để phù hợp với thực tế nhằm 

phát huy tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của dự án, UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án: Bổ sung cải tạo, nâng cấp 03 tuyến 

đường với tổng chiều dài khoảng 3,7km và các công trình trên tuyến. 

Việc điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án không làm tăng tổng mức đầu của 

dự án đã được duyệt. 
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Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh các dự án trên là cần thiết 

nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế thực hiện của từng dự án và đảm bảo dự án 

được đầu tư xây dựng hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung trong Tờ trình 

do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

14. Về dự thảo các Nghị quyết 

Dự thảo các Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực của 

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra được chuẩn bị đúng quy định của pháp luật về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Nghị quyết của HĐND cấp 

tỉnh, đã được các cơ quan chức năng thẩm định; nội dung phù hợp với tình hình 

thực tế ở địa phương và phù hợp với các nội dung của các tờ trình, đề án.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kính 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu mời dự kỳ họp; 

- Lưu: VT.                                                                                  

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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