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BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực
Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Để chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ tư HĐND Tỉnh khoá X, ngày 01 tháng 7
năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức cuộc họp Ban để thẩm tra các báo
cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách. Ban
Kinh tế - Ngân sách xin báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh kết
quả thẩm tra như sau:
I. Thẩm tra Báo cáo số 123 của UBND Tỉnh về tình hình Ước thu NSNN,
chi NSĐP 6 tháng đầu năm và dự toán thu NSNN, chi NSĐP 6 tháng cuối năm
2022.
1. Tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022
a) Ước thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 4.198 tỷ đồng, đạt 61,6%
dự toán năm, bằng 94% so với cùng kỳ, một số khoản thu lớn có mức tăng cao như:
thu XSKT, thu tiền sử dụng đất,… tiến độ thu ngân sách đáp ứng kịp thời các
nhiệm vụ chi theo dự toán.
b) Ước tổng chi cân đối NSĐP 6 tháng đầu năm là 6.262 tỷ đồng, đạt 45%
dự toán năm, trong đó chi cho đầu tư phát triển là 1.110 tỷ đồng, đạt 33% so dự
toán năm; chi thường xuyên là 4.424 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán năm.
c) Về Cân đối ngân sách: ước thực hiện thu nội địa cả năm 2022 là 6.900
tỷ đồng, đạt 101% dự toán.
d) Tuy nhiên, trong thực hiện dự toán NSNN hạn chế, đề nghị UBND Tỉnh
làm rõ thêm một số nội dung sau đây:
- Tuy dự kiến thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt và vượt dự toán, nhưng xét
theo tổng thể số thu cả năm 2022 thì ngân sách cấp tỉnh hụt thu khoảng 41 tỷ
đồng, ngân sách huyện tăng thu khoảng 95 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm, chưa đạt yêu cầu; nhất là các
công trình, dự án trọng điểm, có khối lượng vốn lớn1.
- Có giải pháp hiệu quả để xử lý và kéo giảm nợ đọng thuế trong những
tháng cuối năm và cho những năm tiếp theo.
2. Về giải pháp thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
1

- Lũy kế giải ngân 4 tháng đầu năm 2022 đạt 10,47% dự toán; trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung đạt
8,41% dự toán; nguồn vốn xổ số kiến thiết đạt 11,34% dự toán; nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục
tiêu đạt 7,37% dự toán.
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Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các giải pháp điều hành dự
toán NSNN 6 tháng cuối năm 2022 đã đề ra. Đề nghị UBND Tỉnh cần quan tâm
một giải pháp sau:
- Sớm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao
động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ
tướng Chính phủ.
- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh; thúc
đẩy sớm triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn với các nhà đầu tư đã ký kết;
- Thực hiện tốt công tác quản lý thu, điều hành chi ngân sách chặt chẽ,
đảm bảo theo dự toán.
- Sớm rà soát, cân đối nguồn ngân sách để bố trí hoàn trả khoản tạm ứng từ
tồn quỹ ngân sách tỉnh chi cho công tác phòng chống Covid-19 thời gian qua.
II. Thẩm tra Báo cáo số 155 của UBND Tỉnh về tình hình thực hiện, giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2022.
Tổng nguồn vốn đầu tư công của Tỉnh quản lý và phân bổ là 5.645,835 tỷ
đồng tăng 1.144,573 tỷ đồng2 so với kế hoạch đầu tư năm 2022 và đến ngày
31/5/2022 đã phân bổ chi tiết 100% các nguồn vốn được giao theo kế hoạch.
1. Kết quả giải ngân 06 tháng đầu năm:
Giá trị giải ngân vốn 05 tháng đầu năm đạt 17,83% kế hoạch (thấp hơn
mặt bằng chung cả nước là 23%), ước thực hiện 06 tháng đạt 28,79% tuy có cao
hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức thấp. Ngoài các yếu tố khách quan,…thì
vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố chủ quan như: tinh thần, trách nhiệm của chủ đầu tư
và các cơ quan, đơn vị chưa thật được quan tâm và chưa quyết liệt, sâu sát; công
tác chuẩn bị đầu tư dự án còn chưa tốt; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
vẫn còn là điểm nghẽn,…
2. Nhiệm vụ, giải pháp:
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các giải pháp của UBND Tỉnh đề
ra và nhấn mạnh các giải pháp sau:
- Chỉ đạo ngành chuyên môn, địa phương tăng cường quản lý hiệu lực,
hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất... hạn
chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới giai
đoạn 2023, chậm nhất trong Quý III năm 2022 có đủ thủ tục bố trí vốn. Riêng
các dự án khởi công mới năm 2022, chậm nhất trong Quý III ký hợp đồng thi
công hoặc tổ chức mua sắm thiết bị. Kiên quyết điều chuyển vốn trung hạn giai
đoạn 2021-2025 và năm 2022 của các dự án chưa đủ thủ tục bố trí vốn hoặc thực
hiện chậm sang dự án khác đã đảm bảo đủ thủ tục

3- Trong đó: Vốn ODA (vốn vay lại): 48,3 tỷ đồng; vốn tăng thu XSKT và SDDT năm 2020: 440,565 tỷ đồng;
Vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022: 655,708 tỷ đồng;
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III. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung thu và
mức thu như dự thảo Nghị quyết. Tuy, mức thu lệ phí trình lần này thấp hơn so
với quy định trước đây tại Nghị quyết số 100/2016/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
nhưng phù hợp so với mặt bằng mức thu của các tỉnh lân cận và khuyến khích
người dân thực hiện đăng ký cư trú thông qua trực tuyến;
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
IV. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước
mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi
trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
- Việc điều chỉnh, bổ sung nội dung “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh
cấp giấy phép môi trường” loại bỏ nội dung “thẩm định đề án xả nước thải vào
nguồn nước, công trình thủy lợi” và “thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi
tiết” trong Nghị quyết cho phù hợp với quy định mới;
-Tại khoản 2 Điều 1 Đối tượng áp dụng: bổ sung nội dung “Phí thẩm định
cấp, cấp lại, điều chỉnh cấp giấy phép môi trường - Tại khoản 1 Điều 2, đề nghị bỏ
“Biểu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh cấp giấy phép môi trường” vì nội
dung này không thay đổi so với Nghị quyết 58 HĐND Tỉnh;
- Đồng thời Biên tập lại khoản 1 Điều 2 thành “1. Thay thế cụm từ “Biểu phí
thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi” tại điểm a
khoản 2 Điều 1, Nghị quyết 58 HĐND Tỉnh thành cụm từ “Biểu phí thẩm định cấp,
cấp lại, điều chỉnh cấp giấy phép môi trường”,....
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề
nghị điều chỉnh như phần thẩm tra về nội dung dự thảo Nghị quyết ở trên. Đề
nghị HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
V. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp.
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
- Việc điều chỉnh đối tượng thu phí từ “Phí thẩm định cấp quyền sử dụng
đất” thành “Phí thẩm định hồ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và
điều chỉnh bổ sung phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới;
- Về mức thu phí không thay đổi so với quy định trước đây.
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- Về điều chỉnh tăng mức trích (tăng từ 60% lên 65% trên tổng số tiền phí
thu) để lại đơn vị thu, cơ bản đảm bảo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ thu của đơn
vị.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
VI. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu
tư dự án Xây dựng Bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
- Việc Xây dựng Bến phà An Phong – Tân Bình và tuyến đường kết nối
nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối giũa khu vực các xã Cù Lao với đất
liền huyện Thanh Bình, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và
của tỉnh. Dự án đã được chủ đầu tư lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và
được Hội đồng thẩm định Tỉnh thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kết
luận đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và
triển khai các bước tiếp theo.
- Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất mục tiêu, quy mô, địa điểm
và tiến độ thực hiện dự án theo dự thảo,... Đồng thời đề nghị bổ sung nội dung:
“Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân Tỉnh”.
Tuy nhiên, Ban đề nghị UBND Tỉnh đánh giá lại tính khả thi trong cân
đối ngân sách địa phương thực hiện dự án, trong đó khả năng đối ứng ngân sách
của huyện Thanh Bình thực hiện hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng và
việc huy động nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn
vị Phà Đồng Tháp;
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề
nghị bổ sung như phần thẩm tra dự thảo Nghị quyết ở trên. Đề nghị HĐND Tỉnh
biểu quyết thông qua Nghị quyết.
VII. Thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn
vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ
(đợt 2)
1. Ban cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết như UBND Tỉnh trình, cụ
thể:
- Thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn (đợt 2) 2.016,865 tỷ
đồng cho 30 dự án;
- Thống nhất tỷ lệ dự phòng chung của kế hoạch trung hạn là 4% tương
đương 407,029 tỷ đồng;
- Thống nhất phương án phân khai nguồn vốn tiền sử dụng đất 500 tỷ;
2. Ban có Kiến nghị UBND Tỉnh như sau:
- Đề nghị UBND Tỉnh sớm rà soát hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án và
theo dõi kết quả phân bổ vốn trung ương cho địa phương để kịp thời trình
HĐND Tỉnh xem xét quyết định phân bổ đợt 3 vốn còn lại.
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- Đề nghị UBND Tỉnh rà soát các dự án có trong kế hoạch trung hạn đã
được phê duyệt mà có điều chỉnh về chủ trương là thay đổi tính chất của dự án
để đề nghị HĐND Tỉnh điều chỉnh loại bỏ các dự án này ra khỏi kế hoạch trung
hạn 2021-2025.
VIII. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phương án kéo dài thời gian thực
hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà
nước năm 2021 do Tỉnh quản lý và phân bổ sang năm 2022
1. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
Thống nhất tổng số vốn mà các chủ đầu tư đề nghị kéo dài thời gian thực
hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 là 150.016,966 triệu
đồng, tương ứng với 64 dự án. Trong đó:
- Vốn ngân sách tập trung cấp Tỉnh quản lý: 30.062,129 triệu đồng (25 dự
án).
- Vốn xổ số kiến thiết: 119.954,838 triệu đồng (39 dự án).
Sau thẩm tra Ban có đề nghị các địa phương rà soát tổng hợp các danh
mục dự án sử dụng ngân sách cấp huyện đủ điều kiện cần kéo dài thời gian thực
hiện giải ngân từ năm 2021 sang năm 2022 và qua thảo luận có 03 địa phương
kiến nghị gồm: huyện Tân Hồng có 6 dự án, số vốn là 28.438,624 triệu đồng;
huyện Tháp Mười có 5 dự án, số vốn là 2.687 triệu đồng và thành phố Cao Lãnh
có 55 dự án, chi phí tất toán công trình với số vốn là 33.583 triệu đồng. Qua rà
soát, thẩm định, UBND Tỉnh báo cáo các danh mục dự án đề xuất của các địa
phương chưa nêu được lý do khách quan theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật
Đầu tư công năm 2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày
06/4/2020. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Tỉnh làm rõ thêm
nội dung này làm cơ sở cho Đại biểu xem xét quyết định.
2. Kiến nghị với UBND Tỉnh:
- Sớm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đảm bảo đúng tiến độ góp
phần năng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Kiên quyết cắt giảm hoặc thay đổi chủ đầu tư đối với những nhà đầu tư
không đủ năng lực.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
IX. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực
hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.
1. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
- Nghị quyết được xây dựng để tiếp tục thực hiện Chương trình theo
hướng nâng cao, gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm ngh o bền
vững, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 2025.
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- Đối ứng nguồn lực ngân sách địa phương với tỷ lệ là 1: 2,2 cao hơn so
quy định của Trung ương (tỷ lệ đối ứng là 1: 1,5) là nền tảng vững chắc để thực
hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Tỉnh;
Tuy nhiên, đề nghị đánh khả khả năng cân đối của ngân sách địa phương
có được đảm bảo không?.
2. Kiến nghị với UBND Tỉnh:
- Sớm rà soát xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình
Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 khi HĐND
Tỉnh ban hành Nghị quyết này; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực
hiện báo cáo HĐND Tỉnh.
- Trong quá trình thực hiện nếu có các phát sinh không phù hợp, kịp thời
rà soát trình Hội đồng nhân dân Tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
X. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định
mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1. Về nội dung nghị quyết này, Ban kinh tế - Ngân sách có ý kiến như
sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định
thẩm quyền của HĐND Tỉnh quy định thông qua 04 nội dung, nhưng tại Nghị
quyết này mới quy định 01 nội dung là quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Do vậy, để đảm bảo tính kịp thời thống nhất khi ban hành các quy định tại
khoản 1 Điều 40 của Nghị định 27/2022/NĐ-CP, Ban Kinh tế - Ngân sách đề
nghị bổ sung thêm 03 nội dung vào trong Nghị quyết cho đảm bảo đúng theo
quy định:
- Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia,
giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên
địa bàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định 27/2022/NĐ-CP;
- Các cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12
Nghị định 27/2022/NĐ-CP;
- Các 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, Điều 22 và Điều 23
Nghị định 27/2022/NĐ-CP.
- Đề nghị đưa nội dung của khoản 4 Điều 3 thành điểm c khoản 3 Điều 3;
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Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
XI. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư phát triển
nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo
Nghị quyết và có ý kiến như sau:
- Nghị quyết đã phân bổ nguồn ngân sách Trung ương chi tiết đến nội
dung thành phần của Chương trình; đề xuất cơ chế, tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách
Trung ương, địa phương,... để thực hiện các tiêu chí thực hiện xây dựng nông
thôn mới cấp xã, huyện và bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện chương trình,...
Tuy nhiên, Ban đề nghị:
- Điều chỉnh Điều 2 “Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh” thành “Tổ chức thực hiện”.
- Bỏ cụm từ “Tổ chức” tại khoản 1 Điều 2.
- Chưa thống nhất giao UBND Tỉnh lập, phê duyệt và giao chi tiết kế hoạch
vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện
chương trình cho danh mục các công trình, dự án đầu tư xây dựng, như kiến nghị của
UBND Tỉnh.
2. Kiến nghị với UBND Tỉnh:
Tiếp tục rà soát lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách
Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình cho danh mục các công
trình, dự án đầu tư xây dựng phân bổ cho cấp xã, huyện trong giai đoạn theo
đúng các nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí, hệ số phân bổ vốn; trình HĐND
Tỉnh xem xét tại Kỳ họp gần nhất.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
XII. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết giao dự toán ngân sách Trung
ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới.
1. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo
Nghị quyết và có ý kiến như sau:
- Đề nghị bổ sung Danh mục các dự án được phân bổ vốn thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 k m theo
Điều 1 để đủ điều kiện HĐND Tỉnh xem xét thông qua;
- Tại khoản 1 Điều 2 đề nghị bỏ đoạn “giao dự toán ngân sách nhà nước
hằng năm (bao gồm vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp chi tiết theo dự án
thành phần)”.
2. Kiến nghị với UBND Tỉnh:
Hằng năm rà soát và tổng hợp trình HĐND Tỉnh giao dự toán ngân sách
nhà nước (bao gồm vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp chi tiết theo dự án
thành phần) theo quy định.
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Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
XIII. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức
chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực; đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ
chức kinh tế tập thể để thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế
tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2025.
Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự
thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Ban đề nghị:
- Không ban hành Phụ lục kèm theo Nghị quyết. Vì Nghị quyết đã thể
hiện đầy đủ nội dung, mức chi theo mức lương tối thiểu vùng.
- Điều chỉnh khoản 2 Điều 5 cho phù hợp với quy định về bãi bỏ, thay thế
văn bản quy phạm pháp luật.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề
nghị điều chỉnh như phần thẩm tra dự thảo Nghị quyết ở trên. Đề nghị HĐND
Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
XIV. Thẩm tra việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để bổ sung
kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp.
Kế hoạch sử dụng đất về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang phi
nông nghiệp năm 2022 được HĐND Tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 84
HĐND Tỉnh, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã
phát sinh 29 dự án mới3, với diện tích là 22,52 ha của các tổ chức, cá nhân có
nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp.
Các dự án này tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
và có diện tích sử dụng đất trồng lúa nước dưới 10ha là phù hợp với quy định,
kế hoạch sử dụng đất trồng lúa nước của Tỉnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề
nghị bổ sung như phần thẩm tra về căn cứ pháp lý ở trên. Đề nghị HĐND Tỉnh
biểu quyết thông qua Nghị quyết.
XV. Thẩm tra việc thu hồi đất để bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm
2022 thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
Danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2022
được HĐND Tỉnh Thông qua tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh,
trong quá trình triển khai thực hiện các ngành, chủ đầu tư, địa phương tiếp tục rà
soát hoàn chỉnh dự án, nhu cầu đăng ký thực hiện dự án của các nhà đầu tư trình
UBND Tỉnh xem xét tổng hợp trình HĐND Tỉnh xem xét quyết định.
3

Danh mục bổ sung diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa: Thành phố Sa Đéc: 03 dự án, diện tích
4,38ha; Thành phố Hồng Ngự: 02 dự án, diện tích 8,34ha; Huyện Tân Hồng: 02 dự án, diện tích 1,1020ha;
Huyện Tháp Mười: 11 dự án, diện tích 4,8073ha; Huyện Lai Vung: 05 dự án, diện tích 1,9672ha; Huyện Lấp
Vò: 04 dự án, diện tích 1,25ha; Huyện Châu Thành: 01 dự án, diện tích 0,37ha; Huyện Cao Lãnh: 01 dự án,
diện tích 0,3040ha.
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Để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các thủ tục đất đai và các
dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và cho ý kiến đối với những
dự án có quy mô sử dụng đất từ 5,0 trở lên, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách
kính đề nghị HĐND Tỉnh xem xét thống nhất thông qua nội dung của UBND
Tỉnh trình bổ sung tổng số 74 dự án, với diện tích đất thu hồi 250,88 ha4.
2. Kiến nghị với UBND Tỉnh:
- Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát,
thẩm định chặt chẽ các danh mục dự án thu hồi đất.
- Triển khai thu hồi đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm
của cấp huyện đã phê duyệt và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án; vị trí đất bị
thu hồi nhằm hạn chế sai lệch hồ sơ, vị trí đất thu hồi trên thực địa.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
XVI. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh điểm a, khoản 2,
Điều 1 Nghị quyết 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân
Tỉnh.
Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
Danh mục dự án thu hồi đất trong năm 2022 đối với Dự án xây dựng công
trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu5, tổng diện tích đất thu hồi là 168,72
ha, đi qua huyện Cao Lãnh, nhưng trong quá trình hoàn chỉnh dự án có điều
chỉnh lại hướng tuyến đi qua thêm huyện Tháp Mười nên phát sinh diện tích đất
thu hồi thực hiện dự án thuộc xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười là 9,55ha. Việc
điều chỉnh này không làm thay đổi tổng diện tích đất thu hồi là 168,72 ha. Do
vậy, UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm
2022 của huyện Tháp Mười để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ
cao tốc Cao Lãnh - An Hữu là phù hợp.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề
nghị điều chỉnh, bổ sung về thể thức, bố cục và căn cứ pháp lý cho phù hợp với
quy định. Đề nghị HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
XVII. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ Quy
hoạch chung xây dựng dọc tuyến Nam Sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp đến năm
2045.
Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:

4

Bổ sung tổng số 74 dự án, với diện tích đất thu hồi 250,88 ha: Vốn trung ương đầu tư 04 dự án, thu hồi
1,47ha; Vốn tỉnh đầu tư 11 dự án, thu hồi 53,99ha; Vốn huyện đầu tư 53 dự án, thu hồi 180,001ha; Nhà nước và
nhân dân cùng làm 05 dự án, thu hồi 1,41ha.
5
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, diện tích 168,72 ha đi qua địa bàn huyện Cao
Lãnh điều chỉnh thành Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, diện tích 168,72 ha đi qua
địa bàn huyện Cao Lãnh, diện tích 159,17 ha và huyện Tháp Mười, diện tích 9,55 ha.
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Việc lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Nam Sông Tiền
làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân
khu, quy hoạch chi tiết, triển khai công tác quản lý xây dựng, công tác chuẩn bị đầu
tư xây dựng theo quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển dọc tuyến đường và
vùng phụ cận hài hòa, bền vững, tạo lập hình ảnh đô thị đặc trưng, cải thiện chất
lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu phát triển và tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị
hóa và tăng trưởng kinh tế cho tiểu vùng phía Nam tỉnh Đồng Tháp và các
huyện mà tuyến đi qua.
Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Tuy
nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau:
- Tại Điều 1, đề nghị bổ sung từ “lập” vào phía sau cụm từ “Nhiệm vụ”.
- Đề nghị UBND Tỉnh làm rõ tính khả thi về nguồn lực thực hiện Nghị quyết
này.
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên đề
nghị bổ sung như phần thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết ở trên. Đề nghị
HĐND Tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Trên đây là báo cáo thẩm tra tóm tắt của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
Tỉnh về các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách được trình tại Kỳ họp lần thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X.
Kính trình HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

- Các vị Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lưu VT.

Tô Hoàng Khương
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