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BÁO CÁO THẨM TRA  

Trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh  

khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

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, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách 

trình tại kỳ họp thứ tư 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 

2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Nam Định 

a) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

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 2021, những tồn tại, hạn chế và nguyên 

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

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng 

phát lần thứ 4 với tốc độ lây lan nhanh, đã tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội 

của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, của cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 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, linh hoạt với các giải pháp 

đồng bộ, phù hợp với tình hình địa phương. 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 như: 

Tổng sản phẩm GRDP ước tăng từ 7,7%-8,2%; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước 

tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2.600 triệu USD tăng 23,1% so với 

năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn ước tăng 11% so với dự toán… Công tác 

xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu 

mẫu. 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. 
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh năm 2021 còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Có 03 chỉ 

tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra; Có địa phương còn lúng túng trong triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch, việc kiểm soát người từ tỉnh khác về địa 

phương và giám sát cách ly y tế chưa chặt chẽ; Việc thực hiện các thủ tục hành 

chính liên quan đất đai, đầu tư còn chậm; Xử lý vi phạm về quản lý đất đai, đê 

điều tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu; Tiến độ thực hiện đầu tư một số dự 

án còn chậm như: nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc; các dự án 

nhà máy nước sạch nông thôn, tỉnh lộ 485B… 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

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

và giải pháp được nêu trong báo cáo và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các 

ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng 

dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế 

của địa phương. 

- Thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

- Hoàn thành công tác lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quản lý tốt các quy 

hoạch đã ban hành trên địa bàn để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh.  

- 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.   

- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 43 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về 

quản lý đất đai; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. 

- Thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt 

mức dự toán ở mức cao nhất. 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. 
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2. Về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với Báo cáo của UBND tỉnh và 

thống nhất nhận định:  

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2021 đã đạt 

được một số kết quả như: tiết kiệm chi thường xuyên, giảm cấp phát ngân sách 

nhà nước với tổng số tiền là 334.168 triệu đồng; đã tiến hành 279 cuộc thanh tra, 

kiểm tra, qua thanh tra đã phát hiện xử lý các sai phạm với số tiền 29.527,816 

triệu đồng.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Trong quản 

lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài sản công vẫn còn có nơi, có chỗ sử 

dụng không đúng quy định của pháp luật dẫn đến phải thu hồi nộp ngân sách 

nhà nước qua các cuộc thanh tra. Tiến độ thực hiện số nội dung công việc còn 

chậm như: Việc kiểm tra, lập phương án xử lý các tồn tại về đất đai đối với các 

dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng; các dự án thuê đất nhưng 

không triển khai thực hiện dự án hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất; 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, xử lý, nhà đất của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

của Chính Phủ... 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, 

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

cao công tác quản lý, hiệu quả sử dụng tài sản, tài chính công; Đẩy mạnh công 

tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực trọng điểm như: Quản lý, sử dụng tài 

nguyên, đất đai, tài sản công, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp đảm bảo việc quản lý, sử dụng hiệu quả. 

3. Về báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020 

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020 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. 

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. 
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Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với các nội dung trong báo cáo. Trong thời 

gian tới, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo: nâng cao hiệu quả sử dụng các 

quỹ tài chính nhà nước; thực hiện các giải pháp để huy động các nguồn lực cho 

đầu tư phát triển. 

4. Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020 

- Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020 

là 18.400.266.956.835 đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 

6.085.257.149.234 đồng. Thu nội địa cân đối ngân sách là 5.684.141.117.516 

đồng, đạt 107% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên, còn 06 khoản thu 

không đạt dự toán do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh và thực hiện chính sách về thuế. 

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là 

17.530.907.216.405 đồng; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 122% dự toán, chi 

thường xuyên đạt 96% dự toán.  

Quản lý thu, chi ngân sách của tỉnh năm 2020 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; 

thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, giành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy 

nhiên, trong công tác quản lý chi thường xuyên ở một số địa phương còn tồn tại 

trong việc xác định nhiệm vụ chi từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn tăng thu. 

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

sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020 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 địa phương có liên quan sớm khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trong báo cáo kiểm toán nhà nước về ngân sách địa phương năm 2020 đã 

kiến nghị. 

5. Về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 

Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 được xây dựng trên cơ sở 

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai 

đoạn 2016-2020, dự báo tình hình kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 

có tính đến các yếu tố tác động trong và ngoài nước, tính toán cụ thể các yếu tố 

tăng, giảm thu, chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn tới. 

Mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch đã bám sát vào Nghị quyết của Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với những nội dung của Kế hoạch. Đề 

nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết. 
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6. Về Đề án 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 2022 

Đề án trình tại kỳ họp được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ 

Tài chính và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung Đề án phân 

cấp nguồn thu theo địa bàn phát sinh khoản thu, gắn nguồn thu với nhiệm vụ chi 

và khả năng quản lý của từng cấp chính quyền địa phương.  

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: nội dung phân cấp nguồn thu và nhiệm 

vụ chi trong Đề án và dự thảo Nghị quyết đã khắc phục một số tồn tại, hạn chế 

trong báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Việc quản lý 

và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu 

dân cư tập trung trên địa bàn các huyện của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020” 

đã chỉ ra. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã có ý kiến đề nghị sửa một số 

nội dung về nhiệm vụ chi trong Đề án, Sở Tài chính đã tiếp thu chỉnh sửa. 

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

tỉnh xem xét, quyết định. 

7. Về Định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

năm 2022 

Định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 

về tổng thể đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2015, đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, 

ngành Trung ương về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên 

và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; phù hợp với khả năng cân 

đối ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 

Dự toán phân bổ chi ngân sách đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các 

huyện thành phố về tổng số đảm bảo không thấp hơn dự toán chi ngân sách năm 

2021.  

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

tỉnh xem xét, quyết định. 

8. Về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam 

Định 

Việc xây dựng định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam 

Định 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-
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2025 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguyên tắc phân bổ nguồn vốn 

đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất phù hợp với quy định phân cấp nguồn thu, 

tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh năm 

2022 trình tại kỳ họp. 

Tổng số vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh là 38.912,191 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung 

ương là 4.150,544 tỷ đồng; Vốn ngân sách địa phương là 34.761,647 tỷ đồng. 

Trong quá trình thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã đề nghị cơ quan soạn 

thảo tiếp thu thống nhất các nội dung phù hợp với Đề án 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 2022 trình tại kỳ họp; sửa đổi tên và nội dung trong dự thảo 

nghị quyết. Các ý kiến đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu chỉnh sửa. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu 

tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư 

trên địa bàn các huyện, thành phố, sớm có quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất 

tạo nguồn vốn bố trí thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo thời gian thực 

hiện, phát huy hiệu quả đầu tư. 

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

công năm 2021. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công 

năm 2022. 

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

công năm 2021 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 ước đạt 6.325.000 

triệu đồng, bằng 111% so với dự toán và tăng 5% 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 

3.266.000 triệu đồng, đạt 107% so với dự toán. Tuy nhiên, có 06 khoản thu dự 

kiến không đạt dự toán.  

Chi ngân sách địa phương năm 2021 ước thực hiện là 18.150.000 triệu 

đồng, đạt 139% 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 

công tác phòng chống dịch Covid-19, an sinh xã hội; kinh phí tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...  

Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là 

3.140,760 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành 2.741,760 tỷ 

đồng; Huyện, thành phố, xã, thị trấn quản lý điều hành 399 tỷ đồng. Việc tổ 

chức thực hiện kế hoạch đầu tư công được đảm bảo chặt chẽ, từng bước nâng 
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cao hiệu quả đầu tư. Dự kiến kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 

2021 đạt 98,6% kế hoạch.  

Tuy nhiên, việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB quá hạn chưa triệt để; 

vẫn còn một số dự án chậm tiến độ; giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn 

ODA chậm… nguyên nhân 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 2022 

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến giao là 6.600.000 

triệu đồng, tăng 721.000 triệu đồng (tăng 12%) so với Trung ương giao; thu nội 

địa dự kiến giao 6.000.000 triệu đồng, tăng 14% so với Trung ương giao, trong 

đó có 11 khoản thu giao tăng, 04 khoản thu giao bằng dự toán Trung ương giao.  

Dự toán chi ngân sách địa phương được điều hành năm 2022 là 14.611.556 

triệu đồng (tăng 12% so với năm 2021), cụ thể như sau: (1) chi đầu tư XDCB là 

4.859.027 triệu (tăng 15% dự toán Trung ương giao), (2) Chi thường xuyên là 

9.407.936 triệu đồng (tăng 13% so với năm 2021) và (3) Chi trả nợ lãi vay là 

1.600 triệu đồng (bằng dự toán năm 2021). Phương án phân bổ dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2022 phù hợp với định mức, tiêu chí phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương; quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ 

phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh năm 2022 

trình tại kỳ họp. 

Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh phân bổ cho từng cơ quan, tổ 

chức với tổng số tiền là 1.779.872 triệu đồng; kinh phí chi thường xuyên chưa 

thực hiện phân bổ cho đơn vị sử dụng ngân sách với tổng số tiền là 2.125.702 

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 2022, 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 

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

án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 do UBND tỉnh trình, đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 là 4.860,627  tỷ 

đồng, gồm: Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 1.391,467 tỷ đồng; Nguồn vốn 

ngân sách địa phương là 3.469,160 tỷ đồng. 

Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 đảm bảo nguyên tắc, thứ tự 

ưu tiên theo chỉ đạo của Trung ương. Dự kiến bố trí vốn khởi công mới 02 dự 

án:  

- Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B (dự án 

ODA) với số vốn bố trí đối ứng là 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

- Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven 

biển với số vốn bố trí là 80 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2022 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; 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. 

10. Về các dự án đầu tư công 

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

UBND tỉnh trình HĐND quyết định chủ trương đầu tư đối với 25 dự án, cụ 

thể:  

- 03 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, xây dựng. 

- 22 dự án khu dân cư tập trung 

(chi tiết theo phụ lục I kèm theo) 

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, tạo nguồn lực lớn 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 
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quan. Đồng thời đối với các dự án xây dựng khu dân cư tập trung, cần chỉ đạo rà 

soát diện tích đất ở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai 

đoạn 2021-2025 của các địa phương để đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở năm 

2022 trình UBND tỉnh phê duyệt trước 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. 

b) Các dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án 

đầu tư công 

UBND tỉnh trình HĐND chấp thuận chủ trương điều chỉnh đối với 09 dự 

án, cụ thể: 

- 07 dự án điều chỉnh thời gian thực hiện. 

- 01 dự án điều chỉnh giảm quy mô đầu tư. 

- 01 dự án điều chỉnh thời gian thực hiện và giảm quy mô đầu tư.  

(chi tiết theo phụ lục II kèm theo) 

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. 

11. Về việc 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 sang mục đích khác năm 2022 

trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: 

 - Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 gồm 80 công 

trình, dự án với tổng diện tích 560,42 ha, gồm: 488,59 ha đất nông nghiệp (trong 

đó: 415,63 ha đất trồng lúa…); 71,56 ha đất phi nông nghiệp và 0,27 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 2022 gồm 149 

dự án, công trình và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 145 

xã, thị trấn với tổng diện tích 523,70 ha gồm: 459,50 ha đất nông nghiệp (trong 

đó có: 398,94 đất trồng lúa, 3,87 ha đất rừng phòng hộ); 63,93 đất phi nông 

nghiệp; 0,27 ha đất chưa sử dụng. 
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Các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đều phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và các quy hoạch có liên quan. Trong quá trình 

thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã đưa ra một số đề nghị về: điều chỉnh tên dự 

án trong danh mục dự án thu hồi đất, cập nhật diện tích đất phải thu hồi theo từng 

huyện đối với dự án sử dụng đất của nhiều địa phương; bổ sung hồ sơ theo quy 

định. Các đề nghị đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa. 

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 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:                                                                                  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- 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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