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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết 

trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Cần Thơ, khóa IX 

 

 

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành 

phố tại Công văn số 205/HĐND-TT ngày 14 tháng 6 năm 2019 về việc phân công 

chuẩn bị báo cáo, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình 

tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố1. 

Ngày 24 và 28 tháng 6 năm 2019, Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố 

tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 

HĐND thành phố, khoá IX2. 

Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách báo cáo HĐND thành phố như sau: 

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ 

1. Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố về 

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”; 

các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách) 

(Thay thế Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 10/6/2019 UBND thành phố) 

Ban kinh tế - ngân sách (Ban KT-NS) tán thành với nhiều nội dung trong báo 

cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố 

về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019.  

- 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã điều hành năng động, chỉ đạo kịp thời 

của cùng với sự phấn đấu của các ngành, các cấp và các địa phương; sự đồng tình 

ủng hộ và nỗ lực của doanh nghiệp, nhân dân… nên việc thực hiện nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực kinh tế, ngân sách đạt được nhiều kết quả khả quan như báo cáo đã nêu. 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 6,31%; cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (thương mại, dịch vụ 59,68%; công 

nghiệp, xây dựng 23,86%; nông nghiệp 7,89%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

                                           
1
 Ban KT-NS được phân công thẩm tra: 06 Báo cáo và 12 Tờ trình. 

2
 Qua thẩm tra, các đơn vị được phân công soạn thảo Tờ trình đã thuyết minh, bổ sung các nội dung theo yêu cầu 

hoặc tham mưu UBND thành phố thay thế: 06/06 Báo cáo, 07/11 Tờ trình và rút 01 Tờ trình (Quy định mức chi 

cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông). 
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8,57%). Một số lĩnh vực có mức tăng so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tăng 6,52%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 13,22%, kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa tăng 7,53%; kim ngạch nhập khẩu tăng 12,35%; doanh thu từ 

dịch vụ du lịch tăng 17,1%... Tuy nhiên, nếu xét về chỉ tiêu kế hoạch giao thì tốc độ 

tăng tưởng của nền kinh tế còn thấp so với yêu cầu đặt ra và thấp hơn cùng kỳ (đạt 

6,31% so với kế hoạch giao cả năm là 7,51%, cùng kỳ 7,43%); giá trị sản xuất khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,26%; sản lượng lúa Đông Xuân giảm 

4,78%, năng suất đạt 6,96 tấn/ha (giảm 0,24 tấn/ha so với cùng kỳ); đã xảy ra 01 ổ 

dịch lở mồm long móng trên heo, đáng chú ý là tình hình dịch tả heo Châu Phi diễn 

biến rất phức tạp, đến ngày 30/6 đã xảy ra tại 386 hộ chăn nuôi, tiêu hủy trên 10 ngàn 

con... 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt kế hoạch giao (đạt 47,5%KH), tuy 

nhiên tăng 11,9% so cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn NSNN đạt 38,9%KH (giảm 

21,2%), nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước đạt 48,8%KH (tăng 19,7%); nguồn vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 43,6%KH (giảm 32,8%), từng bước giảm dần áp lực 

cho ngân sách thành phố. 

+ Về nguồn vốn đầu tư công: Tổng số 5.124,653 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến 

ngày 30/6/2019 chỉ đạt 32,02%. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp như: dự 

phòng NSTW 0,32%, vốn ODA 3,17%, vốn Chính phủ vay về cho vay lại 12,07%, 

vốn xổ số kiến thiết 30,87%; cân đối ngân sách địa phương 31,83%...; Một số chủ 

đầu tư có số vốn được giao lớn nhưng tỷ lệ giải ngân <30% như: Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố 1,54%, Ban QLDA ĐTXD thành phố 5,12%, Sở Y tế 

9,16%, Chi cục Thủy lợi 27,01%, Ban QLDA ODA 27,52%,… Mặt khác, kế hoạch 

vốn năm 2018 được phép chuyển sang năm 2019 chỉ giải ngân được 118,145 tỷ 

đồng/1.036,566 tỷ đồng, chỉ đạt 11,40%. Tỷ lệ giải ngân đạt thấp, ngoài nguyên 

nhân do vướng quy định về trình tự thủ tục chuẩn bị đầu tư thì nguyên nhân chính 

là chưa có sự quyết liệt thực hiện của các chủ đầu tư, đã ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ 

giải ngân nguồn vốn được phân bổ. Ngoài ra, dự án chậm triển khai còn do vướng 

trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng do chưa chủ động được trong bố trí tái 

định cư cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án. 

+ Tình hình thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt kết quả khá, có 20 dự án mới, 

tổng vốn 30.981 tỷ đồng. Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, có 30/47 dự án 

có nhà đầu tư đăng ký, trong đó có 15 dự án đã được xét chủ trương đầu tư, với 

tổng vốn đạt khoảng 31,47% tổng vốn kêu gọi đầu tư. 

- Công tác phát triển doanh nghiệp theo hướng ngày càng tăng quy mô vốn, 

đáp ứng với yêu cầu phát triển chung của thành phố; đã cấp mới đăng ký kinh 

doanh cho 780 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn đăng ký 7.050 tỷ đồng, tăng 

7,6% số doanh nghiệp và tăng 94,5% số vốn so cùng kỳ. Ban KT-NS đề nghị cần 

tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp sau thành lập, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp. Đồng thời, đề nghị ngành hữu quan 

tăng cường công tác hậu kiểm sau khi doanh nghiệp được thành lập, quản lý chặt 
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việc góp vốn và tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký, từ đó quản lý 

được số lượng doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, quy mô doanh nghiệp, hiệu 

quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá quy mô nền kinh tế thực 

chất hơn và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế. 

- Về thu ngân sách, qua 6 tháng đầu năm dự toán thu đạt nhiều khả quan, thu 

nội địa đạt 51,14%, tăng 4,75% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ khu vực công thương 

nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh sau nhiều năm không đạt được theo tiến độ thu 

nhưng năm nay vượt dự toán thu được giao, đạt 63,84% (tăng 38,88% so với cùng 

kỳ); một số nguồn thu vượt dự toán như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 

113,50%; tiền sử dụng đất (trong dự toán) đạt 79,05%; phí, lệ phí đạt 59,61%; lệ 

phí trước bạ 57,12%, thuế thu nhập cá nhân 55,07%;... Tuy nhiên, một số nguồn 

thu còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt dự toán như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 43,52% (mặc dù nguồn này chỉ tiêu thu giao năm 2019 thấp hơn năm 

2018 - 1.230/1.669  tỷ đồng); nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đạt 32,57% (giảm 

18,12% so với cùng kỳ); tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 42,08%; thu từ doanh 

nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 47,89% (giảm 6,52% so với cùng kỳ). 

Thu hải quan thấp, đạt 30,58% (giảm tới 58,72% so với cùng kỳ). 

- Về chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 đạt 41,15% dự toán giao, chi đầu 

tư phát triển gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy được hiệu quả, do giải ngân chậm 

tiến độ; chi thường xuyên đảm bảo, đáp ứng được nhiệm vụ được giao, cùng với 

việc tăng cường thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, từng bước giảm hỗ trợ từ 

ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tuy nhiên, cũng còn một số đơn vị 

chi phát sinh ngoài dự toán được giao đầu năm.  

- Hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt, vốn huy động tăng 4,82% so với đầu 

năm, đáp ứng được 91,79% nguồn vốn cho vay; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 

ước đạt 82.800 tỷ đồng, tăng 6,67%; nợ xấu 1.600 tỷ đồng, chiếm 1,93% tổng dư 

nợ cho vay, tương đương mức cùng kỳ; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp 

tục kiểm soát và ổn định. 

- Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019: Ban KT-NS cơ 

bản đồng tình với báo cáo đã nêu và nhận thấy trong bối cảnh tình hình kinh tế thế 

giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, 

chiến tranh thương mại ngày càng căng thẳng, gây áp lực lớn với kinh tế thế giới 

nói chung, trong đó có Việt Nam; khí hậu đang thay đổi không thuận lợi; tình hình 

xuất nhập khẩu cũng có những khó khăn nhất định… đó là những vấn đề mà thành 

phố cần phải có sự chuẩn bị các chính sách hợp lý đối với các kế hoạch phát triển 

trong thời gian tới của địa phương. Ban KT-NS đề nghị thành phố, các sở ngành, 

địa phương cần quan tâm một số nội dung sau: 

1. Cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên hoàn thành, quyết liệt trong 

chỉ đạo thực hiện, nhất là các chỉ tiêu mà trong 6 tháng đầu năm chưa đạt so với kế 

hoạch được giao.  
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2. Thành phố cũng cần ban hành các chính sách hợp lý trong cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, quy định rõ ràng cơ chế thu hút đầu tư kinh doanh, kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thu hút đầu tư; có kế 

hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp và các ngành chủ lực. Cụ thể các nội dung cần đồng 

bộ: (a) cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, (b) xác định ngành/lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, 

(c) rà soát các chính sách hỗ trợ của thành phố trong thời gian qua, đánh giá hiệu 

quả của từng chính sách và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu mới, tổng hợp các 

nguồn lực thành phố đang có chuẩn bị cho phương án áp dụng chính sách kích cầu 

đầu tư để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp. 

3. Thành phố chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công có hiệu quả, đặc biệt là các 

nguồn vốn vay, vốn trái phiếu chính phủ... 

2. Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố về tình 

hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2019 

(Thay thế Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố) 

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách 

địa phương 6 tháng đầu năm 2019 và có một số nhận xét như sau: 

- Về thu ngân sách, qua 6 tháng đầu năm dự toán thu đạt nhiều khả quan, thu 

nội địa đạt 51,14%, tăng 4,75% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ khu vực công thương 

nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh sau nhiều năm không đạt được theo tiến độ thu 

nhưng năm nay vượt dự toán thu được giao, đạt 63,84% (tăng 38,88% so với cùng 

kỳ); một số nguồn thu vượt dự toán như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 

113,50%; tiền sử dụng đất (trong dự toán) đạt 79,05%; phí, lệ phí đạt 59,61%; lệ 

phí trước bạ 57,12%, thuế thu nhập cá nhân 55,07%;... Tuy nhiên, một số nguồn 

thu còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt dự toán như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 43,52% (mặc dù nguồn này chỉ tiêu thu giao năm 2019 thấp hơn năm 

2018 - 1.230/1.669  tỷ đồng); nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đạt 32,57% (giảm 

18,12% so với cùng kỳ); tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 42,08%; thu từ doanh 

nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 47,89% (giảm 6,52% so với cùng kỳ). 

Thu hải quan thấp, đạt 30,58% (giảm tới 58,72% so với cùng kỳ). 

- Về chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 đạt 41,15% dự toán giao, chi đầu 

tư phát triển gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy được hiệu quả, do giải ngân chậm 

tiến độ; chi thường xuyên đảm bảo, đáp ứng được nhiệm vụ được giao, cùng với 

việc tăng cường thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, từng bước giảm hỗ trợ từ 

ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tuy nhiên, cũng còn một số đơn vị 

chi phát sinh ngoài dự toán được giao đầu năm.  

- Về ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách cả năm 2019: Tổng thu NSNN vượt 

dự toán được giao, đạt 116,15%KH và đạt 100%KH đối với nguồn thu nội địa; Tuy 

nhiên, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù được giao dự toán 

giảm so với năm 2018 những vẫn không đạt dự toán thu, chỉ đạt 89,19%; nguồn thu 
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thuế bảo vệ môi trường đạt thấp 77,78%, nguồn thu DNNN do TW quản lý đạt 

96,90%; nguồn thu hải quan chỉ đạt 75%. 

Ban KT-NS thống nhất với các giải pháp được nêu trong báo cáo, đối với 

công tác thu, đề nghị cần có giải pháp huy động cụ thể đối với từng nguồn thu, thực 

hiện tốt công tác kiểm tra thuế, phấn đấu hoàn thành tốt từng chỉ tiêu thu. Đối với 

chi thường xuyên, đề nghị tiếp tục rà soát loại hình các đơn vị sự nghiệp công lập, 

hoàn thiện việc ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng NSNN và các định mức 

kinh tế kỹ thuật, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ công tính đủ chi phí để thực hiện 

giao nhiệm vụ, hoặc đặt hàng hay đấu thầu cung cấp dịch vụ công trên địa bàn 

thành phố theo lộ trình thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố về sơ 

kết công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản (XDCB) 06 tháng đầu năm và phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 

(Thay thế Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 12/6/2019 của UBND thành phố) 

Ban KT-NS nhận thấy, ngay sau khi được HĐND thành phố phân bổ dự toán 

ngân sách năm 2019, UBND thành phố đã khẩn trương tổ chức hội nghị giao chỉ 

tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, trong đó có giao chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác xây 

dựng cơ bản; song song đó, UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và nhiều 

văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư XDCB, lãnh đạo thành phố 

cùng các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng, chỉ 

đạo xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Bên cạnh đó còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: 

- Về nguồn vốn đầu tư công: Tổng số 5.124,653 tỷ đồng, bằng 85,5% so với 

cùng kỳ, một số dự án chưa được Trung ương giao chi tiết kế hoạch vốn như: Bệnh 

viện Ung bướu, dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững, Tiểu dự án cấp điện nông 

thôn từ lưới điện quốc gia nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của thành phố. 

- Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2019 chỉ đạt 32,02%. Một số nguồn vốn có 

tỷ lệ giải ngân thấp như: dự phòng NSTW 0,32%, vốn ODA 3,17%, vốn Chính phủ 

vay về cho vay lại 12,07%, vốn xổ số kiến thiết 30,87%; cân đối ngân sách địa 

phương 31,83%...; Một số chủ đầu tư có số vốn được giao lớn nhưng tỷ lệ giải ngân 

<30% như: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 1,54%, Ban QLDA ĐTXD 

thành phố 5,12%, Sở Y tế 9,16%, Chi cục Thủy lợi 27,01%, Ban QLDA ODA 

27,52%,… Mặt khác, kế hoạch vốn năm 2018 được phép chuyển sang năm 2019 

chỉ giải ngân được 118,145 tỷ đồng/1.036,566 tỷ đồng, chỉ đạt 11,40%. Tỷ lệ giải 

ngân đạt thấp, ngoài nguyên nhân do vướng quy định về trình tự thủ tục chuẩn bị 

đầu tư thì nguyên nhân chính là chưa có sự quyết liệt thực hiện, chủ quan của các 

chủ đầu tư, đã ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được phân bổ. Ngoài 

ra, dự án chậm triển khai còn do vướng trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng 
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do chưa chủ động được trong bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng trong 

vùng dự án. 

- Đối với công tác giám sát, đánh giá đầu tư: Qua nhiều kỳ họp HĐND thành 

phố, trong báo cáo công tác XDCB chỉ đề cập đến mức độ ban hành kế hoạch mà 

chưa có kết quả thực hiện cụ thể, nhất là việc đánh giá hiệu quả đầu tư của thành 

phố trong thời gian qua được thực hiện như thế nào; đồng thời, trong báo cáo này 

cũng chưa có đánh giá hiệu quả trong đấu thầu, tình hình triển khai đấu thầu qua 

mạng... Những nội dung này, Ban KT-NS đã kiến nghị nhiều lần nhưng đơn vị 

tham mưu chưa cập nhật, bổ sung trong báo cáo; Ban sẽ thực hiện giám sát nội 

dung này trong năm 2019 và sẽ có kiến nghị đến Thường trực HĐND thành phố để 

chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. 

- Đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành, đối với các dự án thuộc thẩm 

quyền thành phố quản lý, tuy có nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ dự án vi phạm nộp hồ 

sơ quyết toán có giảm (22/97 dự án, tỷ lệ 22,68%) so với cùng kỳ (30/63 dự án, tỷ 

lệ 47,62%) nhưng vẫn còn tỷ lệ số lượng dự án vi phạm trên 24 tháng là 04/22 dự 

án, chiếm tỷ lệ 18,18%. 

- Tình hình nợ khối lượng xây dựng cơ bản đến kỳ báo cáo là 31 công trình 

với giá trị 56,224 tỷ đồng (73,911 tỷ đồng - 17,687 tỷ đồng đã bố trí vốn thanh 

toán), phần lớn là nợ do giữ lại chờ quyết toán dự án hoàn thành. 

Ban KT-NS thống nhất với những đánh giá và những đề xuất, giải pháp tập 

trung thực hiện trong thời gian tới được nêu trong báo cáo. Đồng thời Ban KT-NS 

đề nghị các ngành, các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm của mình trong thực hiện 

nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư, chủ động trong công tác tham mưu, khắc phục 

những hạn chế được nêu trên, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo 

chất lượng công trình, đạt kế hoạch giải ngân nguồn vốn được giao. 

4. Báo cáo số 167/BC-HĐND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố về 

kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

(Thay thế Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố) 

Qua thẩm tra, Ban KT-NS cơ bản thống nhất với một số kết quả đạt được 

trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 6 tháng đầu năm 

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố và nhận thấy 

nhiều nội dung THTK, CLP được thể hiện bằng số liệu cụ thể cho một số đầu công 

việc đã thực hành tiết kiệm được, như lĩnh vực chi thường xuyên qua thẩm tra dự 

toán và phân bổ dự toán, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản qua công tác thẩm 

định, phê duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, quyết toán, sắp xếp tổ chức, các đơn vị 

công lập, trong quản lý, sử dụng tài sản công,... Tuy nhiên, Ban KT-NS có một số ý 

kiến như sau: 
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Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố về việc 

ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 2019, gồm có 8 

chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực. Đối chiếu với Báo cáo kết quả THTK, CLP 6 

tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của 

UBND tại kỳ họp này cho thấy nội dung báo cáo có một số chỉ tiêu đạt được cơ bản 

ở các lĩnh vực như: 

- (1) Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN: Công tác 

thẩm tra dự toán chi thường xuyên đã tiết kiệm so với đề nghị của các cơ quan, đơn 

vị với tổng số tiền là 15.567 triệu đồng (cụ thể: trong phê duyệt dự toán tổ chức lễ 

hội; mua sắm trang thiết bị; hội nghị, hội thảo; đào tạo tập huấn;...). 

- (2) Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: 

Số giải ngân thực tế tính đến ngày 30/6/2019: Tổng số vốn thực hiện đã bố 

trí theo Quyết định của UBND thành phố 4.122.702 triệu đồng, giá trị giải ngân 

1.319.903 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,02%. Tuy nhiên, có 13 công trình được bố trí vốn 

đầu tư nhưng vẫn chưa được giải ngân3, đề nghị thành phố đôn đốc các chủ đầu tư 

triển khai nhanh dự án đã được bố trí vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn đã được bố trí. 

Kinh phí tiết kiệm trong công tác XDCB đến 30/6/2019 là 80,217 tỷ đồng, từ 

các khoản như: Thẩm định dự toán thiết kế dự toán công trình; Đấu thầu, chào hàng 

cạnh tranh giảm giá; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

Bên cạnh đó, thành phố đã thu hút đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách 

dự kiến có 20 dự án mới, tổng vốn 30.981,05 tỷ đồng, thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài,... từ đó đã góp phần giảm áp lực lên ngân sách nhà nước trong việc đầu tư 

cho phát triển. 

- (3) Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục 

tiêu: Đến 30/6/2019, nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn thành phố đạt mức 1.541.330 triệu đồng và thành phố không 

có nợ đọng XDCB thuộc Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- (4) Trong quản lý, sử dụng tài sản công: 

Thành phố đã tập trung quản lý các nội dung như xe ô tô công; trụ sở làm 

việc; sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, cho thuê, cho mượn,… cơ bản 

tiết kiệm, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng mục đích. 

- (5) Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu hồi đất đạt được rất thấp (đạt tỷ lệ 

16,98%), từ đó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố (thay vì các dự án 

được thu hồi đất và triển khai đúng tiến độ sẽ giải quyết được người dân vùng dự 

án không bị ảnh hưởng vì quy hoạch treo, đất được đưa vào khai thác sử dụng sớm 

                                           
3
 Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 08/7/2019 
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sẽ phát huy được hiệu quả sử dụng, đây cũng là một dạng của của việc sử dụng tài 

nguyên không tiết kiệm). Thành phố đã thu hồi 5.285m2 tại quận Cái Răng do sử 

dụng sai mục đích. 

Có sự tiết kiệm điện năng so với cùng kỳ (tuy nhiên chưa đánh giá đạt tỷ lệ 

bao nhiêu % so với chỉ tiêu đề ra4. 

- (6) Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: thành phố 

không có thành lập mới quỹ tài chính, chỉ cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất. 

- (7) Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp 

Về cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện tiết kiệm từ chi phí, giá thành sản 

xuất, kinh doanh, quản lý đầu tư xây dựng.  

- (8) Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: thành phố đang 

tiếp tục thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế theo 

kế hoạch đã đề ra. 

Đánh giá chung, các nội dung báo cáo có nêu kết quả đạt được đối với một 

số chỉ tiêu, tuy nhiên chưa đầy đủ và chưa đảm bảo đúng theo các chỉ tiêu cụ thể 

quy định tại chương trình của Quyết định số 885/QĐ-UBND (diễn giải ra đến 13 

nội dung, trong khi Quyết định số 885/QĐ-UBND có 8 nội dung cụ thể); cũng còn 

nhiều nội dung quan trọng chưa được đánh giá như: Kinh phí tiết kiệm được từ việc 

tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy; việc giải ngân vốn và hiệu quả sử dụng vốn… đề 

nghị quan tâm tổng hợp để báo cáo cuối năm được đầy đủ số liệu hơn. 

Ban KT-NS kiến nghị đối với công tác THTK, CLP cần được nghiêm túc 

thực hiện theo đúng quy định của Luật THTK, CLP và hướng dẫn tại Thông tư số 

188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính, nội dung báo cáo cần bám 

sát 8 chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 

11/4/2019 của UBND thành phố về việc ban hành chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2019, có các giải pháp hợp lý để khắc phục các hạn chế 

đã được nhận định trong báo cáo. 

5. Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND thành phố về kết 

quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các 

dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 và các dự án cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa (dƣới 10ha) 

(Thay thế Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND thành phố) 

Năm 2019, HĐND thành phố thông qua tổng số 81 dự án cần thu hồi đất, 

tương ứng với diện tích cần thu hồi: 348,23ha. (trong đó, có 114,63ha diện tích đất 

trồng lúa) và tổng số 03 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha)5. 

                                           
4
 Quyết định số 885/QĐ-UBND, chống lãng phí, thực hiện giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 3,12%. 

5
 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 30/01/2019. 
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Kết quả thực hiện tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019: 

- Đối với danh mục dự án thu hồi đất: đã triển khai thực hiện thu hồi đất 

được 46/81 dự án với diện tích đất đã thu hồi là 59,12ha/348,23ha, đạt tỷ lệ 

16,98%6; diện tích còn phải thu hồi là 289,11ha/348,23ha, chiếm tỷ lệ 83,02%. Có 

03 địa phương tuy có dự án đang triển khai thực hiện nhưng đến nay chưa thu hồi 

được diện tích đất nào (quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh). 

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện đến ngày 30/6/2019 theo Báo cáo của 

UBND thành phố (phần diện tích):  

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ dt 

(%)

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ dt 

(%)

Ninh Kiều 65.09 11 9.46 14.53% 55.63 85.47%

Bình Thủy 57.68 12 21.29 36.91% 36.39 63.09%

Cái Răng 165.9 15 26.47 15.96% 139.43 84.04%

Ô Môn 10.1 6 0.13 1.29% 9.97 98.71%

Thốt Nốt 10.17 3 0.00% 10.17 100.00%

Phong Điền 23.97 8 0.00% 23.97 100.00%

Thới Lai 5.6 12 1.22 21.79% 4.38 78.21%

Vĩnh Thạnh 3.68 10 0.00% 3.68 100.00%

Cờ Đỏ 6.05 4 0.55 9.09% 5.5 90.91%

Tổng số 348.24 81 59.12 289.12

-              16.98% 83.02%

DT đã thu hồi
DT chưa thu hồi được 

và chưa triển khai
Dự án

Tổng dt thu 

hồi (ha)
Đơn vị

 

 

- Đối với danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha): 

Có 03/03 dự án đến nay chưa thực hiện lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. 

Kết quả thực hiện thu hồi đất 06 tháng đầu năm chưa đạt; liên tiếp qua nhiều 

kỳ họp HĐND thành phố, tỷ lệ diện tích đất được thu hồi lúc nào cũng rất thấp. 

Qua Báo cáo có phân tích các nguyên nhân, vướng mắc như: chưa quyết liệt đôn 

đốc, chậm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm… Ban KT-NS cho rằng đây 

là những nguyên nhân chủ quan và được đưa ra qua các kỳ báo cáo mà chưa có giải 

pháp khắc phục hiệu quả. 

Tại cuộc họp thẩm tra, có ý kiến cho rằng, UBND thành phố thời gian qua 

chưa phân rõ trách nhiệm cũng như chưa thực hiện công tác phê bình, kiểm điểm 

đối với các chủ đầu tư, địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện Nghị quyết 

của HĐND thành phố về danh mục thu hồi đất đạt tỷ lệ thấp qua nhiều năm. 

Ban KT-NS kiến nghị: 

                                           
6
  Đã thu hồi xong: 17/81 dự án, diện tích đất thu hồi 6,12ha/348,23ha, đạt tỷ lệ 1,76%. 

   Đang triển khai: 29/81 dự án, diện tích đất đã thu hồi 53ha/348,23ha, đạt tỷ lệ 15,22%, diện tích chưa thu hồi 

211,58ha/348,23ha, chiếm tỷ lệ 60,76%. 

   Chưa triển khai: 35/81 dự án, diện tích đất chưa thu hồi 77,53ha/348,23ha, chiếm tỷ lệ 22,26%. 
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1. Khi trình thông qua danh mục cần thu hồi đất phải được xem xét đến khả 

năng triển khai dự án của nhà đầu tư, chủ đầu tư; quy trình và thời gian tối thiểu để 

thực hiện các thủ tục cần thiết cho công tác thu hồi đất, đảm bảo tính khả thi, hạn 

chế thiệt hại cho người có đất trong vùng dự án có chủ trương thực hiện. 

2. Tách bạch giữa dự án trong và ngoài ngân sách; đối với dự án ngoài ngân 

sách, cần giao một đơn vị theo dõi chung về tiến độ thu hồi đất, ngoài việc đôn đốc, 

tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện công tác thu hồi còn phải có giải pháp xử lý 

những nhà đầu tư có dự án chậm triển khai. Từ năm 2020, đề nghị cơ quan tham 

mưu khi trình thông qua danh mục thu hồi đất, cần tách dự án trong ngân sách và 

ngoài ngân sách thành các phụ lục riêng biệt và đánh giá kết quả thực hiện trên cơ 

sở đó. 

3. Nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, địa phương, đơn vị có liên quan 

trong thực hiện công tác thu hồi đất; giao tỷ lệ cụ thể diện tích đất thu hồi cần phải 

đạt được trong thực hiện nhiệm vụ (ví dụ: phải đạt tối thiểu 80% diện tích đất được 

thu hồi) và lấy tiêu chí này để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nếu không 

đạt thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ trong năm của chủ đầu tư, địa phương, 

đơn vị đó. 

4. Đối với hạn chế được nêu trong Báo cáo do “phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm chậm”, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ngành Tài nguyên và môi 

trường cùng với địa phương có giải pháp cụ thể khắc phục vấn đề này, vì đây là vi 

phạm quy định về quản lý đất đai (Điều 9, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP: “phê 

duyệt xong trước ngày 31/12”). 

5. Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: đề nghị xúc tiến 

thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2019 cho các dự án 

chậm triển khai. 

6. Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố về 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trƣớc và sau kỳ họp thứ 10 

HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(Thay thế Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 12/6/2019 của UBND thành phố) 

Theo báo cáo của UBND thành phố, từ trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND 

thành phố, UBND thành phố đã nghiên cứu, tiếp thu và trả lời 67/67 ý kiến, kiến 

nghị của cử tri (trong đó, có 52 ý kiến, kiến nghị đã được các sở ngành có liên quan 

giải quyết hoặc giải trình, thông tin đến cử tri; 14 ý kiến, kiến nghị đã được các sở 

ngành tiếp thu, giải quyết trong thời gian tới; 01 ý kiến các cơ quan chức năng tiếp 

thu, nghiên cứu biện pháp giải quyết). Lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Có tổng số 17 

ý kiến, kiến nghị; trong đó, có 10 ý kiến, kiến nghị cử tri đã được giải quyết hoặc 

giải trình, thông tin đến cử tri; có 7 ý kiến, kiến nghị cử tri được các cơ quan chức 

năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 
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Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã trả lời trong báo cáo 

của UBND thành phố, đồng thời có một số ý kiến lưu ý: 

- Đối với các ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết: đề nghị các địa phương rà 

soát lại kết quả trả lời của các ngành với hiện trạng thực tế, nếu cử tri chưa đồng 

thuận hoặc còn phản ánh thì tiếp tục kiến nghị các ngành để được khắc phục, giải 

quyết. 

- Đối với các ý kiến, kiến nghị cử tri mà các cơ quan chức năng xem xét, giải 

quyết trong thời gian tới: đề nghị các địa phương quan tâm, theo dõi việc “hứa” của 

các ngành, đôn đốc để sớm thực hiện. Đối với các ngành, cần nâng cao trách nhiệm 

và uy tín của ngành khi thực hiện lời “hứa”, có giải pháp xử lý theo lộ trình hợp lý, 

đảm bảo các kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm giải quyết kịp thời. 

- Đối với những kiến nghị cụ thể: 

+ Nội dung về bó gọn cáp (nội dung thứ 19 tại Mục II của Phần A): đề nghị 

ngành chức năng tái kiểm tra các điểm đã được báo cáo thực hiện xong, vì theo 

phản ánh cử tri vẫn còn dây bó dư chưa được cắt hoặc quấn gọn lại. 

+ Nội dung số 5 tại Mục I của Phần B (bố trí nền tái định cư), cần đôn đốc 

chủ đầu tư dự án triển khai nhanh tiến độ để bố trí TĐC cho người dân ảnh hưởng 

dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đúng quy định. 

II. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KÈM THEO TỜ TRÌNH CỦA UBND 

THÀNH PHỐ 

1. Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 05/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố 

về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn, thu, chi ngân 

sách địa phƣơng năm 2019. 

(Thay thế Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố) 

Nội dung sửa đổi, bổ sung dự toán thu NSNN trên địa bàn và thu, chi ngân 

sách địa phương bao gồm: 

- (1). Bổ sung dự toán thu NSNN năm 2019 tổng số là 548,052 tỷ đồng, bao 

gồm: 

+ Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu các năm trước: 110,436 tỷ đồng. 

+ Nguồn vốn bán đấu giá khu đất tại số 209 đường 30/4: 4,4 tỷ đồng. 

+ Nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố các năm trước (thu hồi vốn ứng 

trước): 72,810 tỷ đồng. 

+ Nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2018 (thu hồi vốn tạm ứng đã 

nộp giảm dự án Cầu Rạch Tra và cầu Rạch Nhum): 1 tỷ đồng. 

+ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018: 150 tỷ đồng. 

+ Nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2018: 178,901 tỷ đồng. 
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+ Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2017 đã chuyển sang tồn quỹ ngân 

sách thành phố năm 2018: 30,505 tỷ đồng. 

- (2). Sửa đổi, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương; trong đó, tổng số 

tăng dự toán chi tương ứng với số bổ sung dự toán thu NSNN là 548,052 tỷ đồng. 

Ban KT-NS thống nhất với dự toán bổ sung thu ngân sách năm 2019 như nội 

dung trình. 

Về dự thảo Nghị quyết: không cần đưa vào Nghị quyết những thuyết minh 

cụ thể những nguồn thu, chi từ dự án mà đưa vào Phụ lục số I kèm theo Nghị quyết. 

2. Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 05/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố 

về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 

 (Thay thế Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND TP) 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung về phân bổ dự toán thu, chi năm 2019 gồm: 

Bổ sung phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2019 tăng 548,052 tỷ đồng (bổ 

sung chi đầu tư phát triển 438,646 tỷ đồng, bổ sung chi thường xuyên 109,406 tỷ 

đồng), nâng tổng số dự toán chi NSĐP năm 2019 là 12.054,330 tỷ đồng; trong đó, 

chi cân đối NSĐP 10.164,450 tỷ đồng (chi đầu tư phát triển là 3.634,800 tỷ đồng, chi 

thường xuyên là 6.341,995 tỷ đồng). 

- Chi đầu tư phát triển: bổ sung chi 438,646 tỷ đồng, gồm có các nguồn: TW 

bổ sung có mục tiêu các năm trước 110,436 tỷ đồng, dự phòng ngân sách TW 150 

tỷ đồng, bán đấu giá đất 4,4 tỷ đồng, kết dư các năm trước 73,810 tỷ đồng, kết dư 

năm 2018 là 100 tỷ đồng (dự kiến bố trí dự án Trung tâm Thể dục, Thể thao quận 

Ninh Kiều).  

- Chi thường xuyên: bổ sung chi 109,406 tỷ đồng, bao gồm: Khắc phục hệ 

thống giao thông bị thiệt hại do triều cường các địa phương 29 tỷ đồng, Mua sắm 

trang thiết bị thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh của Sở Y tế 11,5 tỷ đồng; Hỗ trợ Tòa 

án nhân dân thành phố để phục vụ hoạt động thí điểm trong 06 tháng của trung tâm 

hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính 1,735 tỷ 

đồng; Hoàn tạm ứng cho Quỹ Phát triển đất 67,171 tỷ đồng. 

- Ngoài ra, trong tổng các nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao đầu năm 

nhưng chưa giao dự toán chi tiết là 598,676 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm đã sử 

dụng 94,018 tỷ đồng (Phụ lục II.a); tại kỳ họp này, UBND thành phố trình phân bổ 

chi tiết thêm 162,177 tỷ đồng (Phụ lục II.b). 

- Giảm dự phòng ngân sách 15,591 tỷ đồng để phân bổ cho các sự nghiệp chi 

thường xuyên của thành phố. Như vậy, nguồn dự phòng ngân sách còn lại trong năm 

là 166,275 tỷ đồng. 

Ban KT-NS thống nhất với nội dung trình, đồng thời đề nghị UBND thành phố: 
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Đối với các khoản dự toán phát sinh sau kỳ họp, các khoản chi đảm bảo thực 

hiện các Nghị quyết HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này, đề nghị cơ quan 

chuyên môn sớm dự toán kinh phí tổ chức thực hiện để trình UBND thành phố bố trí 

kinh phí thực hiện trên cơ sở có sự thống nhất với Thường trực HĐND thành phố và 

báo cáo HĐND thành phố theo Luật định. 

3. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố về bổ 

sung danh mục chủ trƣơng đầu tƣ các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc 

Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

12/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND thành phố Cần Thơ. 

(Thay thế Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 12/6/2019 của UBND TP) 

UBND trình bổ sung danh mục chủ trương đầu tư tổng số 13 dự án với tổng 

mức đầu tư dự kiến là 1.665,686 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của thành phố; bao 

gồm: 06 dự án nhóm B, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.587,546 tỷ đồng; 07 dự án 

nhóm C trọng điểm, tổng mức đầu tư dự kiến là 78,140 tỷ đồng. Đã dự kiến bổ sung 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 916,800 tỷ đồng. 

Ban KT-NS có ý kiến như sau: 

- Danh mục trình chủ trương thuộc thẩm quyền HĐND thành phố quyết nghị 

được quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 17 của Luật Đầu tư công. 

- Các dự án này phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, 

được cân đối trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Ban KT-NS 

thống nhất với nội dung trình; đề nghị thực hiện một số nội dung sau: 

+ Gửi cho đại biểu HĐND thành phố đúng, đủ hồ sơ trình quyết định chủ 

trương đầu tư theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 

31/12/20157. 

+ Đối với dự thảo Nghị quyết: Phụ lục kèm theo phải thể hiện đầy đủ các 

thông tin về dự án được quy định tại Mẫu số 08, Phụ lục số III của Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ. 

4. Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố về 

việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020 thành phố Cần Thơ ban hành tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND thành phố Cần Thơ 

                                           
7
 Điều 22. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án 

1. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này; trong đó các nội dung trong Tờ trình và Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 20 của 

Nghị định này đã được hoàn chỉnh theo Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm định; 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm định về chủ trương đầu tưchương trình, dự án; 

c) Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án của cơ quan thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn. 
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(Thay thế Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 12/6/2019 của UBND thành phố) 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố được 

HĐND thành phố quyết nghị sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 với tổng nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn là 28.308,111 tỷ đồng; 

qua quá trình triển khai, theo nhu cầu đầu tư của thành phố nên có phát sinh và điều 

chỉnh một số dự án, cụ thể: 

- Điều chỉnh giảm vốn 12 dự án với mức vốn giảm tương ứng là 203,500 tỷ 

đồng; 

- Phát sinh tăng 140 dự án cần phải bổ sung trong giai đoạn 2016 - 2020, với 

mức vốn tăng 2.146,241 tỷ đồng, một số dự án có mức đầu tư lớn như: Cầu Vàm 

Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C 200 tỷ đồng; Trung tâm văn 

hóa, Thể dục thể thao quận Ninh Kiều 351 tỷ đồng; Xây dựng 06 khu tái định cư 

khoảng 573 tỷ đồng; dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng 

thích ứng biến đổi khí hậu 504 tỷ đồng,…  

Như vậy, nguồn lực cần phải bổ sung là 1.942,741 tỷ đồng (2.146,241-

203,500) để đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Qua thuyết minh tại Tờ trình, năm 

2019 huy động 4.144,427 tỷ đồng; năm 2020 huy động 4.360,362 tỷ đồng, trong 

đó: vốn đầu tư trong cân đối dự kiến tăng 8% là 3.417,984 tỷ đồng, thu hồi vốn ứng 

trước 92 tỷ đồng và huy động nguồn vốn khác 850,378 tỷ đồng. 

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nội dung trình; tuy nhiên, Ban đề nghị có 

thuyết minh thêm cơ sở xác định nguồn vốn huy động khác năm 2020 là 850,378 tỷ 

đồng để đại biểu được rõ. Đồng thời, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ quyết 

định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền, do đó khi ban hành Nghị 

quyết này cần phải bổ sung đầy đủ các thông tin dự án của phụ lục đính kèm (số 

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư). 

5. Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 05/7/2019 về việc quy định về mức chi 

tiếp khách nƣớc ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách 

trong nƣớc đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ 

 (Thay thế Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 12/6/2019 của UBND TP) 

a) Căn cứ pháp lý trình HĐND: 

Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (thẩm quyền 

của HĐND được quy định tại Điều 33 Chương VII của Thông tư số 71/2018/TT-

BTC của Bộ Tài chính). 

b) Nội dung UBND trình HĐND: 

UBND trình HĐND thành phố quy định cụ thể mức chi tiếp khách nước 

ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến 
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thăm và làm việc tại thành phố được áp dụng mức chi cụ thể là mức tối đa được 

quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài 

chính. 

c) Ý kiến Ban KT-NS: 

- Về thẩm quyền ban hành: HĐND thành phố quy định: 

+ Mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam, 

chi tiếp khách trong nước8; 

+ Đối tượng khách trong nước được mời cơm khi đến thăm và làm việc tại 

thành phố9. 

- Về nội dung trình: Đối với mức chi mời cơm khách: “không quá 300.000 

đồng/người/suất (đã bao gồm đồ uống)” đề nghị cơ quan tham mưu trình xác định 

mức chi cụ thể để áp dụng, tránh việc quy định chung chung trong Nghị quyết10. 

- Mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức 

chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố đã được cân đối trong 

khả năng chi của ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; đối 

tượng khách trong nước được mời cơm khi đến thăm và làm việc tại thành phố đầy 

đủ, phù hợp. Ban KT-NS thống nhất với nội dung trình. 

- Về dự thảo Nghị quyết:  

Tại Khoản 2, Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật…, không quy định lại các nội dung đã 

được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác”. Do các nội dung chi và 

mức chi trong dự thảo Nghị quyết được liệt kê đúng và bằng mức chi được qui định 

tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC. Do đó, Ban KT-NS đề nghị Nghị quyết thông 

qua không lặp lại các nội dung đã được quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC 

mà chỉ quy định 02 nội dung thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, cụ thể như sau: 

+ Quy định về mức chi: “được áp dụng mức chi cụ thể là mức tối đa được quy 

định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC”; 

+ Quy định về đối tượng khách trong nước được mời cơm khi đến thăm và 

làm việc tại thành phố. 

                                           
8
 Tại khoản 3, Điều 33 Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định: “Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 Thông tư này để quyết định mức chi tiếp khách 

nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước, đảm bảo phù hợp với quy định 

của Chính phủ”; 
9
 Tại khoản 2, Điều 31 Thông tư số 71/2018/TT-BTC qui định: “b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương quy định cụ thể đối tượng khách được 

mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành, đảm bảo 

tiết kiệm, hiệu quả”. 
10

 Khoản 2, Điều 8 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 qui định: 2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định 

cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định 

trong văn bản quy phạm pháp luật khác. 
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Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý: “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 

tháng 6 năm 2015”. 

Điều 3 sửa lại như sau: 

“Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Bãi bỏ các nghị quyết: 

- Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng 

nhân dân thành phố.............  

- Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 

25 tháng 6 năm 2010 ............ 

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ 

họp thứ mười ba thông qua ngày 12 tháng 07 năm 2019./.” 

6. Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 14/5/2019 về việc phân cấp thẩm quyền 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phƣơng án xử lý tài sản 

đƣợc xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần 

Thơ 

a) Căn cứ pháp lý trình HĐND: 

- 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. 

- Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện một số điều của 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. 

b) Nội dung UBND trình HĐND: 

Trên cơ sở các quy định tại khoản 6, Điều 7; điểm c khoản 1, điểm c khoản 

2, điểm c khoản 3 Điều 19 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của 

Chính phủ. UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 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 trên địa bàn thành phố. (Theo Tờ 

trình số 61/TTr-UBND của UBND thành phố). 

c) Ý kiến Ban KT-NS: 

- Nội dung phân cấp quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản phù 

hợp với quy định tại khoản 6, Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP và nội dung 

phân cấp quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 
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Điều 19 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP; mức giá trị căn cứ để phân cấp được tham 

khảo và tương ứng với mức giá trị được quy định tại Nghị quyết phân cấp thẩm 

quyền quyết định đối với tài sản công (Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 

11/7/2018 của HĐND thành phố). Ban KT-NS thống nhất với nội dung trình. 

- Đối với dự thảo nghị quyết:  

Đề nghị bỏ đoạn “áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan” được 

nêu tại Điều 1. 

7. Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 14/6/2019 về việc quy định mức chi hỗ 

trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt 

trận ở khu dân cƣ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” 

a) Căn cứ pháp lý trình HĐND: 

- Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

+ Khoản 1 Điều 6 quy định: “1. Căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này và 

khả năng nguồn ngân sách của địa phương: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cho phù hợp với tình hình thực tế ở 

địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành.”. 

+ Khoản 10 Điều 4 quy định chi đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã. 

+ Khoản 11 Điều 4 quy định chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu 

dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương. 

b) Nội dung UBND trình HĐND:  

- Mức chi đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 

+ Kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 

20.000.000 đồng/năm/xã.  

+ Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ 

(và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có), mức chi hỗ trợ là 25.000.000 

đồng/năm/xã.  

- Mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: 

+ Đối với khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức chi hỗ trợ là 

5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.  

+ Đối với khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ 

trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại Khoản 1, 

Điều này.  
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+ Đối với các khu dân cư của xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (và cập nhật theo 

quy định hiện hành nếu có), ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Điều này 

thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư. 

c) Ý kiến Ban KT-NS: 

Các mức chi hỗ trợ được UBND thành phố trình theo mức thấp nhất được quy 

định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách 

của thành phố. Ban KT-NS thống nhất với nội dung trình. 

Đối với dự thảo nghị quyết: 

- Đề nghị bổ sung căn cứ  “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 22 tháng 6 năm 2015”. 

- Khoản 2, Điều 1 sửa lại: Đối với UBMTTQVN xã đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ 25.000.000 đồng/năm/xã. 

- Khoản 3, Điều 2 sửa lại: Đối với các khu dân cư thuộc xã đặc biệt khó khăn 

theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 

1, Điều này thì hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư. 

8. Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 14/6/2019 về việc quy định mức kinh 

phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã 

a) Căn cứ pháp lý trình HĐND ban hành Nghị quyết: 

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính11 quy định: “1. Đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: Kinh 

phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo 

đảm. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa 

phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân cấp xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp 

xã để Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động.”. 

b) Nội dung UBND trình HĐND: 

Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là 5 triệu 

đồng/ban/năm (theo mức tối thiểu được quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-

BTC). 

c) Ý kiến Ban KT-NS: 

UBND thành phố trình HĐND thành phố đúng với thẩm quyền được quy 

định. Mức kinh phí hỗ trợ đúng và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của 

thành phố. Ban KT-NS thống nhất với nội dung trình. 

Đối với dự thảo Nghị quyết: 

                                           
11

 Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân (hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017) 
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Ban KT-NS thống nhất với dự thảo nghị quyết và để nghị bổ sung căn cứ pháp 

lý “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Ngân 

sách Nhà nước năm 2015”. 

9. Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 03/7/2019 quy định nội dung, mức 

chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nƣớc về thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(Thay thế Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của UBND TP) 

a) Căn cứ pháp lý trình HĐND: 

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (tại Điều 17 Trách nhiệm quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính). 

- Tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý 

vi phạm hành chính: “Kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán 

ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Luật 

ngân sách nhà nước”. 

- Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 

2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng 

cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình 

HĐND cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa 

không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 4 Thông tư này. Trường hợp cần thiết 

do yêu cầu công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% 

mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này”. 

b) Nội dung UBND trình HĐND: 

- Mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các 

văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, 

phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng: 500.000 đồng/hồ sơ; 

- Đối với các nội dung, mức chi còn lại thực hiện theo Điều 3, Điều 4 Thông 

tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính và các Nghị quyết của HĐND thành phố có liên quan; 

- Kinh phí thực hiện: Được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc ngân sách cấp 
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nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của 

cơ quan, đơn vị theo quy định; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

c) Ý kiến Ban KT-NS: 

- Mức chi tại Tờ trình bằng với mức chi tối đa được quy định tại điểm d khoản 

2, Điều 4 Thông tư số 19/2017/TT-BTC và phù hợp với khản năng cân đối ngân 

sách của thành phố. Ban KT-NS thống nhất với nội dung trình. 

- Đối với dự thảo nghị quyết: Ban KT-NS thống nhất với dự thảo nghị quyết, 

đồng thời đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015”. 

Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị UBND thành phố ban 

hành quy định tiêu chí xác định thế nào là hồ sơ phức tạp để áp dụng thống nhất 

trên địa bàn thành phố (hiện nay UBND thành phố chỉ mới ban hành quy định thẩm 

quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức 

tạp - Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 01/02/2019). 

10. Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 thông qua giá 

sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020 

 Ban KT-NS có ý kiến như sau: 

- Về thẩm quyền: UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên cơ sở 

giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

tại Quyết định số 1050a/QĐ-BTC 30/6/2018 là đúng thẩm quyền được quy định tại 

Điều 35, Luật Thủy lợi12. 

- Về nội dung trình: Phù hợp với đặc thù hạ tầng thủy lợi của thành phố, mức 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Tờ trình không vượt mức tối đa được 

qui định tại Quyết định số 1050a/QĐ-BTC 30/6/2018 của Bộ Tài chính và đúng 

theo lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định tại 

Điều 4, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ13; đồng thời, 

                                           
12

 Điều 35, Luật Thủy lợi qui định về thẩm quyền: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông 

qua trên cơ sở giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định”. 

 
13

 Điều 4. Lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

1. Giai đoạn từ năm 2018 - 2020 

a) Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2017 - 2020 bằng mức giá tối đa đã thực hiện năm 2017. 

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 

2. Giai đoạn từ năm 2021 trở đi 

a) Căn cứ vào phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ 

chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định này. 

b) Căn cứ tình hình thực tế biến động của các yếu tố hình thành giá và khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Tài 

chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương quy định và thông báo 

mức giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. 
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mức giá này được sự thống nhất của các Sở, ngành và địa phương và được giữ ổn 

định, không tăng từ năm 2008 cho đến nay. Ban KT-NS thống nhất thông qua nội 

dung được trình của UBND thành phố. 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT có thuyết minh thêm cho đại biểu rõ: 

các thuật ngữ chuyên môn được nêu trong tờ trình, cách tính bảng giá dịch vụ thủy 

lợi, nguồn chi, đối tượng chi... để đại biểu tham khảo thêm. 

 - Đối với dự thảo Nghị quyết: Đề nghị dự thảo Nghị quyết thông qua bảng 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020 với các nội dung thuộc thẩm 

quyền quyết nghị của HĐND thành phố. 

11. Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 01/7/2019 của UBND thành phố về 

việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa (dƣới 10ha) trong năm 2019 

 (Thay thế Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố) 

a) Căn cứ pháp lý trình dự thảo nghị quyết   

 Căn cứ Điều 61 và 62 Luật Đất đai 2013 quy định về thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng. 

 Căn cứ Điều 45 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền quyết định, 

phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:“UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh 

thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật 

này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”. 

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều 

kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự 

án đầu tư: “Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử 

dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng”. 

Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 

phủ quy định: “...Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất 

theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 của Luật đất đai thì phải được HĐND tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương thông qua trước khi UBND cấp tỉnh xem xét, chấp 

thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện của năm tiếp theo.”. 

b) Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua danh mục bổ sung các dự 

án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 

2019, cụ thể: 
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- Bổ sung 19 dự án14 cần thu hồi đất trong năm 2019, với tổng diện tích đất dự 

án 573,25,19ha  (đất trồng lúa xen kẽ 154,69ha); trong đó diện tích đất đăng ký thu hồi 

trong năm 2019 là 59,73ha (đất trồng lúa xen kẽ 3,41ha) tại 06 quận, huyện: Ninh 

Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. 

- Bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong 

năm 2019 trên địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền: 03 dự án, diện tích đất 

trồng lúa: 6,69ha. 

3. Ban KT-NS có ý kiến nhƣ sau: 

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nội dung trình, đồng thời có ý kiến như sau: 

a) Về bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2019: Trong 19 dự án trình bổ 

sung, có 13 dự án vốn ngoài ngân sách và 06 dự án sử dụng vốn ngân sách, cụ thể:  

- Đối với 13 dự án vốn ngoài ngân sách: Đã có quyết định chủ trương đầu tư 

của UBND thành phố, nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ theo quy định, đủ điều kiện 

bổ sung vào danh mục thu hồi đất; tuy nhiên cần lưu ý khả năng thực hiện thu hồi 

diện tích đất đã đăng ký của nhà đầu tư, nhất là các dự án có diện tích đăng ký thu 

hồi lớn, dự án thuộc trường hợp có đất lúa xen kẽ trong dự án (trên 10ha) phải trình 

Thủ tướng Chính phủ như: (1) Dự án Khu đô thị mới phường An Bình (khu 1), 

quận Ninh Kiều; (2) Khu Đô thị mới cồn Khương, quận Bình Thủy; (3) Dự án Khu 

đô thị mới Khu 3 (lô số 14A), quận Cái Răng; (4) Dự án khu đô thị mới Nam Cần 

Thơ, quận Cái Răng; (5) Dự án Khu Đô thị Hải Đăng tại Khu đô thị mới - Khu 2 

(Lô số 10), quận Cái Răng. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố thực hiện đúng 

quy định về các trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 

10ha theo Điều 58 của Luật đất đai năm 2013. 

  - Đối với 06 dự án vốn ngân sách nhà nước: có 05/06 dự án đã được bố trí 

kế hoạch vốn đầu tư; riêng dự án Trung tâm Văn hóa, Thể dục thể thao quận Ninh 

Kiều, đây là dự án trọng điểm của thành phố, dự kiến triển khai thu hồi đất trong 

năm 2019; tại kỳ họp này, được trình thông qua chủ trương đầu tư, được bổ sung 

vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và được dự kiến nguồn 

vốn thực hiện thu hồi đất trong năm 2019. 

b) Về danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

(dưới 10ha): phù hợp với Khoản 1, Điều 58 của Luật Đất đai năm 201315, Ban KT-

NS thống nhất theo đề nghị. Tuy nhiên, về vị trí số thửa đất xin chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đề nghị cần đảm bảo không nằm trong vùng diện tích bảo vệ đất 

                                           
14

 Theo Tờ trình: bổ sung 21 dự án, có 02 dự án tính trùng do cùng triển khai thu hồi trên cả 02 

địa bàn: (1) Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 9) với tổng diện tích là 

30,04ha, đăng ký thu hồi năm 2019 trên địa bàn: quận Ninh Kiều 1,6ha, quận Bình Thủy 4ha; (2) 

Dự án Khu đô thị mới cồn Khương với tổng diện tích là 50,9ha, đăng ký thu hồi năm 2019 trên 

địa bàn: quận Ninh Kiều 0,30ha, quận Bình Thủy 5ha. 
15 “Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa,… đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất khi có Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa;…”. 
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trồng lúa theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/NQ-

CP ngày 10/05/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016  - 2020) thành phố Cần Thơ. 

c) Về dự thảo Nghị quyết: 

- Ban KT-NS thống nhất với dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình. 

- Tuy nhiên, đề nghị bổ sung những thông tin dự án còn thiếu tại Phụ lục 

đính kèm.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS tại kỳ họp thứ 13, kính trình 

HĐND thành phố xem xét, thảo luận và quyết định./. 

 

Nơi nhận: TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 
- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội TPCT; 

- Thường trực Thành ủy; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 
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