
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  489 /BC-HĐND Cần Thơ, ngày  29  tháng  11  năm  2019 

 
 

BÁO CÁO 

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

trình tại kỳ họp thứ 14 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 415/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 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 14 HĐND thành phố1. 

Ngày 19 và 22 tháng 11 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 14 

HĐND thành phố, khoá IX2. 

Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách (KT-NS) báo cáo HĐND thành phố 

như sau: 

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ 

1. Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 29/11/2019 (thay thế Báo cáo số 

269/BC-UBND ngày 14/11/2019) của UBND thành phố về kết quả thực hiện 

Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 

2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách).  

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo của UBND 

thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 (lĩnh 

vực kinh tế - ngân sách). Với sự nỗ lực của lãnh đạo thành phố, đã tập trung chỉ đạo 

điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ước đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu chủ yếu, 

một số lĩnh vực tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng qua các năm. Bên cạnh những 

kết quả đạt được đã nêu trong báo cáo, Ban KT-NS có một số nhận xét như sau: 

- Tốc độ tăng trưởng (GRDP) ước đạt 7,51%, đạt 100% KH, tăng cao hơn 

năm 2018 (năm 2018 đạt 7,02%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước 

(6,8%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ tiếp tục là 

                                           
1
 Ban KT-NS được phân công thẩm tra 07 Báo cáo, 08 Tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) 

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: 04/07 Báo cáo, 07/08 Tờ trình và chưa trình 

01 Tờ trình (Thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ). 
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khu vực phát triển chủ yếu của thành phố (chiếm tỷ trọng 59,34% trong cơ cấu 

GRDP). 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 0,17% KH, tăng 14,37% so năm trước, 

cho thấy được sự phát triển của thành phố với nguồn lực lớn đến từ khu vực ngoài 

nhà nước (với mức tăng 25,54%3), đã phát huy vai trò động lực của khu vực kinh tế 

tư nhân, cho thấy nguồn lực xã hội được huy động ngày càng mang lại hiệu quả tích 

cực, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Thành phố đã tạo môi 

trường ngày càng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, số doanh nghiệp phát triển mới 

tăng 7,37% với tổng vốn đăng ký 12.000 tỷ đồng. 

- Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt được nhiều kết quả, thành phố đã quyết 

định chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới với tổng vốn trên 25.000 tỷ đồng; Trong 

các khu chế xuất và công nghiệp đã thu hút được 09 dự án mới với tổng vốn đầu tư 

34,96 triệu USD; Đối với thu hút đầu tư nước ngoài (dự án FDI) đã cấp giấy chứng 

nhận cho 10 dự án với tổng vốn đăng ký là 43,68 triệu USD. 

- Đối với 02/13 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân 

sách): Kim ngạch xuất khẩu đạt 98,31%, mặc dù không đạt kế hoạch nhưng cũng 

tiệm cận so với kế hoạch được giao; nguồn thu thuế hải quan đạt 62% dự toán 

Trung ương giao do nhiều nguyên nhân khách quan, tuy nhiên đây là năm thu nội 

địa đạt và dự kiến vượt chỉ tiêu được giao, đáng kể nhất là các nguồn thu qua nhiều 

năm không đạt nhưng năm nay vượt kế hoạch đề ra như: nguồn thu từ khu vực 

công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh vượt 12,9%, thu từ khu vực 

doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý, vượt 0,08%... 

- Thành phố đã hoàn thành mục tiêu về xây dựng xã nông thôn mới trước 

thời gian đề ra, đang hướng tới xây dựng xã nông thôn mới theo hướng nâng cao, 

kiểu mẫu. Ngành nông nghiệp có nhiều nỗ lực trước những khó khăn, nhất là tình 

hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, chuyển từ tăng trưởng âm 6 tháng đầu năm, nay đã 

đạt được tăng trưởng 0,44%; dù không đạt được kế hoạch đề ra nhưng đây là một 

kết quả rất đáng ghi nhận.  

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, cũng như cần đánh giá sát 

với tình hình thực tế như: 

- Qua số liệu thống kê công bố các năm thì một số chỉ tiêu thực tế đạt được 

thấp hơn giá trị ước ở kỳ họp cuối năm HĐND thành phố, ví dụ như: số liệu tốc độ 

tăng trưởng(GRDP), số theo thống kê/số ước là năm 2017: 6,54%/7,83%, năm 

2018: 7,02%/7,505%; hay số liệu GRDP bình quân đầu người, số theo thống kê/số 

ước là: năm 2017: 61,5 triệu đồng/72,96 triệu đồng, năm 2018: 68,031 triệu 

đồng/80,48 triệu đồng; hay số liệu giải ngân vốn xây dựng cơ bản (XDCB), số báo 

cáo giải ngân thực tế của Kho bạc nhà nước/số ước là: năm 2017: 81,48%/95,20%, 

                                           
3
 Vốn ngân sách nhà nước thực hiện 6.254,04 tỷ đồng, đạt 99,02% KH, giảm 25,52%; nguồn vốn ngoài nhà nước 

44.800 tỷ đồng, vượt 0,86% KH, tăng 25,54%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.032,3 tỷ đồng, đạt 

81,6% KH, giảm 29,2% so năm 2018. 
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năm 2018: 69,27%/80,77%... Cho thấy công tác ước chưa sát với tình hình thực tế, 

làm cho các nhận định, đánh giá và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian 

tới gặp nhiều khó khăn, độ chính xác thấp. 

- Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB tiếp tục đạt thấp, mặc dù 

trong năm nhiều tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, qua nhiều báo cáo phân tích 

đánh giá nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhưng thực sự mang lại hiệu quả; việc 

sử dụng nguồn vốn đầu tư công chưa hiệu quả, nhất là nguồn vốn vay. Bên cạnh đề 

xuất hoàn chỉnh hệ thống pháp lý thì cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các 

đơn vị, giao trách nhiệm cụ thể và phải có chế tài xử lý nghiêm với các chủ đầu tư 

khi không giải ngân được kế hoạch vốn được giao. 

- Các nhà đầu tư triển khai dự án chậm, nhất là vướng ở công tác chuẩn bị 

đầu tư của dự án, tình hình thực hiện thu hồi đất của các dự án qua nhiều năm vẫn 

đạt tỷ lệ thấp. Cần phải có quy chế phối hợp giữa các ngành, tích hợp thông tin, 

công khai tiến độ từng dự án để nhà đầu tư theo dõi và có kế hoạch thực hiện phù 

hợp, tăng cường giám sát của Nhân dân. 

- Công tác quản lý đất đai, xây dựng còn nhiều hạn chế làm phát sinh nhiều 

khu dân cư tự phát mà hậu quả phải tốn nhiều nguồn lực và thời gian để khắc phục. 

Các dự án khai thác bất động sản, nhà ở phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn; đề 

nghị UBND thành phố tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn và địa phương thường xuyên kiểm tra, nhất là việc thực hiện dự án của nhà 

đầu tư theo chủ trương mà cấp thẩm quyền đã giao, điều kiện cần và đủ để thực 

hiện giao dịch mua bán bất động sản; công bố thông tin kịp thời cho địa phương và 

người dân được biết. 

Về các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2020, Ban KT-NS thống nhất với 

phương án lấy chỉ tiêu đã được giao tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XIII 

của thành phố để làm chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2020. Ban nhận thấy 

có một số chỉ tiêu giao cao như: Kim ngạch nhập khẩu tăng 359%, kim ngạch xuất 

khẩu tăng 59,28%, tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 60,91%, thu ngân sách tăng 

25,44%... là do các năm trước thành phố không đạt hoặc đề ra chỉ tiêu thấp so với 

kế hoạch thực hiện 5 năm. Do đó, năm 2020 thành phố phải thực sự nỗ lực vượt 

bậc và phải có những giải pháp rõ ràng thì mới có nhiều khả năng đạt hết các chỉ 

tiêu đề ra. 

2. Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 15/11/2019 của UBND thành phố về 

tình hình hoạt động năm 2019 và phƣơng hƣớng năm 2020 của các quỹ tài 

chính ngoài ngân sách nhà nƣớc của thành phố Cần Thơ 

UBND thành phố báo cáo hoạt động của 3 quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà 

nước, gồm: Quỹ Đầu tư phát triển; Quỹ Phát triển đất; Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua Báo cáo, Ban KT-NS nhận thấy: 

Nhìn chung, các Quỹ tài chính thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ được 

giao, phù hợp với đề án thành lập các Quỹ, có doanh thu từ hoạt động để bổ sung 
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và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ bảo lãnh tín dụng 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa). Các Quỹ đóng góp tích cực cho sự phát triển của 

thành phố qua việc cung cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; hỗ trợ vốn tạo quỹ đất 

sạch, đẩy nhanh tiến độ bồi hoàn, tái định cư các dự án quan trọng cho thành phố, 

thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư vào kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 

chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở và kinh tế xã hội tại địa 

phương, đóng vai trò là “vốn mồi” để thu hút các thành phần kinh tế khác tham gia 

đầu tư. 

Tuy nhiên, báo cáo của UBND thành phố mới là sự tổng hợp lại từ báo cáo 

của từng quỹ tài chính mà chưa có đánh giá kết quả hoạt động với vai trò là cơ 

quan chủ quản (đại diện lãnh đạo UBND thành phố là chủ tịch hội đồng quản lý 

quỹ, vì ngân sách đã cấp vốn cho 3 quỹ tài chính này tổng số là 1.125,4 tỷ đồng4) 

như: sự tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của các Quỹ; khả năng tiếp cận Quỹ 

của các tổ chức; hiệu quả sử dụng vốn; hiệu quả hoạt động… Do đó, Ban KT-NS 

đề nghị UBND thành phố bổ sung phần đánh giá này để đại biểu giám sát. Đồng 

thời, đề nghị UBND thành phố tăng cường công tác quản lý các Quỹ tài chính 

ngoài ngân sách đảm bảo hoạt động theo đúng quy định và đạt được mục tiêu, yêu 

cầu khi thành lập Quỹ, góp phần vào phát triển kinh tế của thành phố. 

Ngoài ra, đối với từng Quỹ tài chính, Ban KT-NS có một số ý kiến như sau: 

- Quỹ Đầu tư phát triển: 

+ Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ chiếm 14,56%, đây là một tỷ lệ rất cao nếu so với 

các tổ chức tín dụng khác (bình quân dưới 3%). Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo 

đơn vị đề ra phương án xử lý trong thời gian tới nhằm đảm bảo nguồn vốn của nhà 

nước giao cho Quỹ quản lý kinh doanh được hiệu quả và tuyệt đối an toàn; đồng 

thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Quỹ Đầu tư phát triển và các đơn vị có liên 

quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được nêu tại Báo 

cáo kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2014 - 2018, có báo cáo kết quả thực hiện về HĐND thành phố để 

được giám sát.  

+ Về hoạt động đầu tư trực tiếp, hiện đang triển khai 5 dự án lớn nhóm A và 

B. Trong đó, Dự án Chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão đến đường Mậu 

Thân và Dự án Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều, mặc dù chủ 

trương đầu tư của UBND thành phố đã có từ rất lâu, nhưng tiến độ triển khai của 

Quỹ rất chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án cũng như bức xúc của 

người dân, đề nghị Quỹ sớm triển khai thực hiện. 

- Quỹ Phát triển đất: Vốn ứng quá hạn/dư nợ chiếm tỷ lệ cao (tỷ lệ 55,96%) 

nhưng chưa có giải pháp để sớm thu hồi, nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quy định 

về bảo toàn vốn ngân sách cấp; Phương hướng hoạt động năm 2020 Quỹ đề ra chưa 

rõ ràng. Việc tồn quỹ nhiều (114 tỷ đồng) và nợ quá hạn tồn đọng quá cao (còn 

                                           
4
 Quỹ ĐTPT 565.4 tỷ đồng, Quỹ Phát triển đất 460 tỷ đồng, Quỹ BLTD DNNVV 100 tỷ đồng 
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193,6 tỷ đồng, mặc dù có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm đến 56% tổng dư 

nợ), làm hạn chế hiệu suất luân chuyển dòng vốn và khả năng hỗ trợ cho nhiều dự 

án mới có nhu cầu. Cần phải có giải pháp quyết liệt để thu hồi, đặc biệt đối với các 

dự án ngoài ngân sách. 

- Quỹ Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thu nhập chính là 

từ lãi phát sinh từ vốn nhàn rỗi đem gửi ngân hàng là 7,452/7,684 tỷ đồng, chiếm 

96,98% tổng thu nhập của Quỹ; dư nợ bảo lãnh 66,350 tỷ đồng với 25 chứng thư 

được cấp trong năm, cho thấy hiệu quả hoạt động của Quỹ chưa cao.  

3. Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 29/11/2019 (thay thế Báo cáo số 

280/BC-UBND ngày 21/11/2019) của UBND thành phố về tình hình thực hiện 

ngân sách năm 2019 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2020. 

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo đã nêu và có một số ý 

kiến như sau: 

- Ước thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán được giao, một số nguồn thu 

phân chia có tỷ lệ thu cao như: Nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước do trung ương 

quản lý đạt 100,08%, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 

đạt 104,19%, nguồn thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 

đạt 112,87%. Đây là các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, qua các năm thu không đạt 

dự toán nhưng năm nay vượt dự toán thu được giao, cho thấy sự nỗ lực của thành 

phố. 

- Tuy nhiên, nếu trừ các khoản ghi thu - ghi chi, ước thu nội địa năm 2019 

đạt 98,44% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó một số nguồn thu thấp như: 

nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85,45% (mặc dù nguồn 

thu 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 70,39%; thu hải quan đạt 62%. 

- Ước thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2019 là 8.919,234 tỷ đồng, 

tăng 337,051 tỷ đồng so với dự toán được giao, nhưng nếu loại trừ nguồn thu từ 

tiền sử dụng đất và nguồn sổ xố kiến thiết thì thành phố hụt thu 92,949 tỷ đồng. 

Như vậy, thành phố thu không đạt đối với các nguồn thu phân chia; để bù đắp hụt 

thu, thành phố đã nỗ lực phấn đấu tăng thu các nguồn thu 100% ngân sách địa 

phương được hưởng (tăng thu tiền sử dụng đất 380 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến 

thiết 50 tỷ đồng) mà chưa có giải pháp thu các nguồn thu từ các hoạt động kinh tế 

của doanh nghiệp, nhất là nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 - Về chi ngân sách, chi đầu tư phát triển tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ 

giải ngân chỉ đạt 43,88%, ước cả năm chỉ đạt 85,01% cho thấy sử dụng nguồn vốn 

chưa đạt hiệu quả cao, nhất là nguồn vốn vay; 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 

(trong năm thực hiện giảm hỗ trợ từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập là 
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36,353 tỷ đồng); tuy nhiên, cũng còn một số đơn vị chi phát sinh ngoài dự toán 

được giao đầu năm. 

- Trong năm thành phố đã vay 349,731 tỷ đồng để bù đắp bội chi, nâng tổng 

dư nợ đến cuối năm 2019 là 735,787 tỷ đồng/3.567,694 tỷ đồng hạn mức dư nợ vay 

tối đa theo quy định, chiếm 20,62%. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn vay rất thấp, 58,139 

tỷ đồng/349,731 tỷ đồng (dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả 

năng thích ứng của đô thị 58,139 tỷ đồng/275 tỷ đồng, dự án Kè sông Cần Thơ - 

Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ chưa thực hiện giải ngân), chỉ đạt 

16,62%; thành phố đã bắt đầu thực hiện trã lãi vay 20 tỷ đồng. Đề nghị thành phố 

tăng cường kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn vay, đồng thời cân nhắc kế hoạch 

vay trong thời gian tới (dự kiến kế hoạch vay năm 2020: 761 tỷ đồng, năm 2021: 

1.131,382 tỷ đồng, năm 2022: 1.711,407 tỷ đồng).   

- Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách: Sử dụng 103,468 tỷ đồng/166,275 

tỷ đồng (đã trừ 15,591 tỷ đồng được HĐND thành phố điều chỉnh qua dự toán chi 

thường xuyên), đạt 62,23% chủ yếu chi cho thực hiện chính sách hỗ trợ người chăn 

nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dự toán giao phù hợp được quy định 

tại Điều 10 của Luật NSNN. 

- Đối với kế hoạch tài chính 3 năm, giai đoạn 2020 - 2022: Theo hướng dẫn 

tại Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019, thì năm sau dự toán 

thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất, thu sổ xố kiến thiết) tăng bình quân khoảng 

10-12%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 5 - 7%. Để phấn đấu thực hiện 

hoàn thành chỉ tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII của thành phố giao nên dự kiến 

thu năm 2020 tăng cao (thu nội địa tăng 14,39%, thu xuất nhập khẩu tăng 212,58%) 

là nhiệm vụ rất nặng nề, nhất là nguồn thu xuất nhập khẩu khó đạt được. Ngược lại, 

dự toán thu năm 2021 lại giảm và năm 2020 thấp hơn quy định là chưa phù hợp 

(năm 2020: thu nội địa tăng 6,85%, thu xuất nhập khẩu tăng 4,97%). 

- Ban KT-NS thống nhất với các giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2020 được nêu trong Báo cáo, đồng thời đề nghị thành phố lập phương án 

sử dụng số kinh phí giảm chi thường xuyên cấp trực tiếp cho các đơn vị sự nghiệp 

y tế và sự nghiệp khác theo lộ trình tự chủ về tài chính theo quy định; thực hiện báo 

cáo việc sử dụng nguồn vốn vay định kỳ; chỉ đạo và có kiểm tra việc thực hiện các 

kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong sử dụng ngân sách năm 2018 và các năm 

trước của các đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND 

thành phố về phân bổ dự toán thu, chi năm 2020, nếu có phát sinh những nội dung 

ngoài dự toán được giao, đề nghị phải báo cáo, thuyết minh rõ lý do và có ý kiến 

thống nhất của Thường trực HĐND thành phố. 

4. Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 29/112019 (thay thế Báo cáo số 

264/BC-UBND ngày 12/11/2019) của UBND thành phố về công tác đầu tƣ 

XDCB năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 
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 Nguồn vốn đầu tư công năm 2019 là 5.698,313 tỷ đồng, bằng 90,14% so với 

năm 2018, trong đó kế hoạch vốn thực hiện dự án là 5.507,568 tỷ đồng; đến ngày 

20/11/2019 giá trị giải ngân 2.416,541 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,88%; ước giá trị giải 

ngân năm 2019 đạt được 4.741,618 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,01%. 

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với các nội dung trong Báo cáo nêu, đồng 

thời có một số lưu ý sau: 

- Kết quả năm 2019 tiếp tục đạt tỷ lệ giải ngân thấp (năm 2017 đạt tỷ lệ 

81,48%, năm 2018 đạt tỷ lệ 69,27%, năm 2019 ước đạt tỷ lệ 85,01%), mặc dù công 

tác giải ngân vốn XDCB đã được dự báo, phân tích đánh giá, cũng như đưa ra các 

giải pháp để khắc phục tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND thành phố, việc giải 

ngân vốn XDCB không đạt kế hoạch sẽ gây tác động đến tốc độ tăng trưởng chung 

của thành phố. Ngoài nguyên nhân do trình tự thủ tục XDCB phức tạp thì việc quy 

định cho phép kéo dài thời gian giải ngân cũng rất ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân 

nguồn vốn được giao, tạo ra tâm lý chủ quan của chủ đầu tư, nhà thầu (nếu giải 

ngân không hết sẽ được phép kéo dài sang năm sau), từ đó thiếu quyết liệt trong 

triển khai thực hiện dự án. 

- Việc thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn thành phố thời gian qua đạt 

được kết quả tích cực, nhất là tỷ lệ giảm thầu cao; tỷ lệ đấu thầu qua mạng giai 

đoạn 2016 - 2019 cơ bản đạt theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, tuy nhiên, bên cạnh yếu tố khó khăn chung về hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia thì xét về giá trị các gói thầu đấu qua mạng còn thấp; 

thiếu sự quyết tâm các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người 

đứng đầu trong đấu thầu qua mạng. 

- Công tác theo dõi, giám sát đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP còn 

hạn chế, các báo cáo còn mang tính hình thức theo quy định chứ chưa phân tích 

nguyên nhân, rút ra các nhận xét, đánh giá, từ đó ảnh hưởng đến định hướng công 

tác chỉ đạo, điều hành của thành phố liên quan đến công tác XDCB. 

- Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đã có nhiều báo 

cáo, đề xuất nhưng vẫn còn dự án vi phạm thời gian chậm nộp báo cáo quyết toán 

theo quy định, vẫn xảy ra tình trạng chậm nộp báo cáo trên 24 tháng (11 dự án). 

Để thực hiện tốt công tác XDCB trong thời gian tới, Ban KT-NS kiến nghị 

UBND thành phố chỉ đạo: 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác XDCB trên địa bàn thành phố, triển 

khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả 06 nhóm giải pháp chủ yếu được 

nêu trong Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ, phấn 

đấu giải ngân kế hoạch vốn được giao với nỗ lực cao nhất. 

- Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đối với từng chủ đầu tư, địa phương 

trong thực hiện kế hoạch vốn được giao. Có giải pháp xử lý trách nhiệm các chủ đầu 
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tư, các cơ quan, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn cũng như nhiệm vụ 

XDCB được giao.   

- Nâng cao năng lực và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của bộ phận chuyên 

môn làm công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng và bố trí tái định cư phù hợp với 

tiến độ triển khai các dự án được đầu tư trên địa bàn. 

- Thực hiện nghiêm túc lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định, đạt cả về số 

gói thầu và giá trị gói thầu quy định phải thực hiện đấu thầu qua mạng. Nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn đối với lực lượng trực tiếp tham mưu, quản lý công tác đấu 

thầu qua mạng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chủ đầu tư, địa 

phương trong công tác đấu thầu nói chung, công tác đấu thầu qua mạng nói riêng để 

đánh giá và quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn sát với thực tế.   

- Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn 

thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng; 

hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng XDCB. 

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, thực hiện nghiêm chế độ và 

thời gian lập báo cáo giám sát, đánh giá các dự án đầu tư công theo quy định của 

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ. Ngoài ra, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát, 

đánh giá đầu tư ở địa phương, hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

giám sát, đánh giá đầu tư đối với các chủ đầu tư, các dự án đầu tư trên địa bàn; qua 

đó phải phân tích được những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục, nhận xét, đánh 

giá được hiệu quả đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất xử lý các chủ đầu tư, đơn 

vị vi phạm các quy định trong giám sát, đánh giá đầu tư. 

- Đối với việc bố trí kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án khởi công mới cần 

lưu ý khả năng triển khai, thực hiện và giải ngân của dự án, nhất là các dự án có 

nguồn vốn dự kiến bố trí vốn lớn vì năm 2020 là năm kết thúc giai đoạn đầu tư 

công trung hạn 2016 - 2020, nếu không giải ngân kết kế hoạch vốn được giao sẽ 

ảnh hưởng đến việc cân đối vốn cho giai đoạn sau; đồng thời, quan tâm đến công 

tác lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 -

2025, để tránh bị động vào năm sau. 

5. Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 15/11/2019 của UBND thành phố về 

kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ năm 2020 

Ban KT-NS nhận thấy UBND thành phố đã chỉ đạo, điều hành tốt công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 9 tháng đầu năm, ước thực hiện 

cả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của thành phố. Kết quả cụ thể 

cho 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 XDCB qua công tác 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, quyết toán, sắp xếp tổ chức, các đơn 
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vị công lập, trong quản lý, sử dụng tài sản công,... Ban KT-NS cơ bản thống nhất 

với các nội dung của Báo cáo đã nêu; tuy nhiên, có một số ý kiến lưu ý sau: 

- Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN: Bên cạnh 

việc tiết kiệm giảm chi thường xuyên trong thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của 

các đơn vị sự nghiệp công lập thì 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 25,1 tỷ đồng, 

tuy nhiên, chưa so sánh đạt được như thế nào so với kế hoạch đề ra (phấn đấu tiết 

kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

- Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Năm 2019 mặc dù được quan tâm 

chỉ đạo rất quyết liệt nhưng giải ngân vốn XDCB tiếp tục đạt tỷ lệ thấp (đến ngày 

20/11/2019 đạt tỷ lệ 43,88%, ước kết quả giải ngân năm 2019 chỉ đạt 85,01%) cho 

thấy trong sử dụng nguồn vốn kém hiệu quả. Tỷ lệ giảm thầu trong đấu thầu rộng 

rãi và chỉ định thầu không cao; công tác đấu thầu qua mạng có thực hiện theo đúng 

lộ trình, tuy nhiên xét về giá trị thực hiện còn thấp. Công tác quyết toán các dự án 

hoàn thành vẫn còn xảy ra vi phạm về chậm nộp hồ sơ quyết toán mà chưa có giải 

pháp xử lý cụ thể. 

- Trong quản lý, sử dụng tài sản công: Đối với việc sử dụng xe ô tô công, đề 

nghị cần phải có giải pháp đồng bộ trong thực hiện như: điều chuyển, sắp xếp theo 

đúng tiêu chuẩn, định mức; xây dựng đơn giá, mức khoán kinh phí; ban hành tiêu 

chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng, sắp xếp đội ngũ lái xe... Đối với việc quản lý, 

sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất công, đề nghị thành phố hết sức quan tâm, thường 

xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng của các đơn vị; nhất là việc quản lý các tài sản 

nhà nước cho thuê, cho mượn liên doanh, liên kết; quản lý và có kế hoạch sử dụng, 

khai thác kịp thời đối với các trụ sở không còn sử dụng.    

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

+ Trong năm 2019, diện tích thu hồi đất theo Nghị quyết HĐND thành phố 

về danh mục các dự án cần thu hồi đất giao đạt được rất thấp (đạt tỷ lệ 21,80%), từ 

đó cũng ảnh hưởng đến đầu tư cho 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 dự án chậm triển khai; đất được đưa vào khai 

thác sử dụng sớm sẽ phát huy được hiệu quả sử dụng. 

+ Công tác quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế nên thành phố tồn tại nhiều 

khu dân cư tự phát gây nhiều khó khăn cho quản lý sau này. Việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất còn xảy ra cấp giấy chồng lấn, chưa giải phóng mặt bằng; 

có tình trạng người mua nhà, đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng nhà đầu tư 

không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho người dân. 

Do đó, đề nghị thành phố cần chỉ đạo kịp thời, quyết liệt để khắc phục hạn 

chế này; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử 

dụng đất đai trên địa bàn. 
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6. Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 15/11/2019 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 và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa (dƣới 10ha) trong năm 2019 

Năm 2019 danh mục thực hiện thu hồi đất có 103 dự án5 (trong đó 62 dự án 

sử dụng nguồn vốn ngân sách, 41 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách), với 

diện tích cần thu hồi: 408,01ha (trong đó có 118,04ha đất trồng lúa). Tính đến ngày 

15 tháng 11 năm 2019, tiến độ thu hồi đất như sau: 

- Đã và đang thực hiện thu hồi đất: 63/103 dự án (trong đó có 43 dự án sử 

dụng nguồn vốn ngân sách), diện tích đã thu hồi đất: 88,96ha/408,01ha, chỉ đạt tỷ lệ 

21,80% diện tích đất phải thu hồi; Tổng diện tích chưa thu hồi là 319,05ha. 

Đối với chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha): Đã chuyển mục 

đích sử dụng đất 2/6 dự án, với diện tích: 0,46ha (đạt tỷ lệ 6,19%); chưa chuyển 

mục đích sử dụng đất 4/6 dự án, với diện tích: 6,96ha. 

Ban KT-NS nhận thấy kết quả thực hiện thu hồi đất qua các năm đạt tỷ lệ rất 

thấp6; trong đó có địa phương có diện tích đất thu hồi dưới 10% như: quận Ô Môn 

(1,99%), huyện Phong Điền (5,83%). 

- Trong số 63 dự án đã và đang thực hiện thu hồi đất thì đã có 25 dự án 

chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang (08 dự án trong ngân sách, 17 dự án 

ngoài ngân sách); tuy nhiên còn nhiều dự án chỉ mới được phê duyệt giá đất cụ thể 

chứ chưa thu hồi được diện tích đất nào (theo thể hiện trong báo cáo, như: Khu tái 

định cư Phú An, Khu tái định cư Tân Phú, Khu biệt thự sinh thái, nhà phố, khu nhà 

ở đón tiếp và bến thuyền tổng hợp…); một số dự án vốn ngân sách có diện tích thu 

hồi nhỏ nhưng cũng chưa hoàn thành (như các công trình: Trung tâm văn hóa, 

trường học, trạm cấp nước…). 

- Đối với các dự án chưa triển khai thực hiện thu hồi đất: có một số dự án đã 

được chuyển tiếp từ các năm trước sang nhưng vẫn chưa thực hiện thu hồi được 

diện tích đất nào (như dự án: Đường dân sinh cho các hộ dân cặp dự án đường 

Nguyễn Văn Cừ; Nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh tạo nguồn, giữ ngọt, kiểm soát 

mặn tuyến Thắng Lợi 1 - Bốn Tổng; Dự án Chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm 

Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân; dự án Khu đô thị mới cồn Khương). 

- Trong tổng số 103 dự án thì số dự án trong ngân sách chiếm số lượng nhiều 

hơn, tuy nhiên nếu xét về diện tích thì dự án ngoài ngân sách là các dự án có diện 

tích đăng ký thu hồi lớn (308,55ha/408,01ha) nhưng kết quả thực hiện thu hồi rất 

thấp (64,41ha/308,55ha), chỉ đạt 20,87% so với diện tích đăng ký thu hồi trong 

năm. 

                                           
5
 Các Nghị quyết: số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; số 05/NQ-HĐND ngày 30/1/2019; số 22/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 
6
 Năm 2018 đạt tỷ lệ 36,22%; năm 2017 đạt tỷ lệ 21%; năm 2016 đạt tỷ lệ 33,63% 
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Ban KT-NS kiến nghị: 

- Phải nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 

Nghị quyết của HĐND thành phố về công tác thu hồi đất. Cần cho nhà đầu tư, chủ 

đầu tư biết rõ quy trình và thời gian tối thiểu để thực hiện các thủ tục cần thiết cho 

công tác thu hồi đất để từ đó đăng ký diện tích thu hồi đất trong năm cho phù hợp, 

đảm bảo tính khả thi, hạn chế thiệt hại cho người có đất trong vùng dự án có chủ 

trương thực hiện. 

- Thành phố cần có giải pháp và giao trách nhiệm cụ thể để thực hiện trong 

thời gian tới, cần có các ràng buộc pháp lý cần thiết đối với các nhà đầu tư, chủ đầu 

tư chậm và thực hiện không đúng như đăng ký; nhất là các nhà đầu tư có dự án đã 

được ghi danh mục thu hồi đất các năm trước chuyển sang nhưng không thực hiện. 

7. Báo cáo số Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 29/112019 (thay thế bởi 

Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 15/11/2018) của UBND thành phố về Kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trƣớc và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành 

phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Theo báo cáo, từ trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố, UBND thành 

phố đã nghiên cứu, tiếp thu và trả lời 108/108 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó 

lĩnh vực KT-NS có tổng số 34 ý kiến, kiến nghị (22 ý kiến đã được giải quyết hoặc 

giải trình, thông tin đến cử tri và 12 ý kiến được các cơ quan chức năng xem xét, 

giải quyết trong thời gian tới). 

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 như sau: 

- Đối với nhóm các ý kiến liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp với nhiều nội 

dung đề nghị như: (1) thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng phân bón, 

thuốc trừ sâu giả; (2) quản lý tốt chất lượng nông sản, hạn chế dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật trong nông sản sau thu hoạch; (3) định hướng cho nông dân trồng các 

loại cây, vật nuôi phù hợp với từng địa phương nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu 

quả kinh tế; (4) hỗ trợ hoạt động các hợp tác xã… đề nghị thành phố cần có giải 

pháp, chính sách hợp lý cho sự phát triển ổn định của lĩnh vực này để người nông 

dân yên tâm sản xuất.  

- Đối với nhóm ý kiến về nội dung chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái 

định cư: đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị khi triển khai thực hiện cần 

thông tin cụ thể, rõ ràng đến người bị ảnh hưởng; đồng thời cần sớm triển khai xây 

dựng các khu tái định cư để bố trí cho người bị di dời. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư sớm thực hiện dự án Khu đô thị - khu dân cư Cửu 

Long. 

- Đề nghị thành phố trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra tiến độ cũng 

như việc chấp hành các nội dung của nhà đầu tư theo chủ trương được phê duyệt 
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của các dự án trên địa bàn thành phố; nhất là điều kiện được phép mua - bán ở các 

dự án khu đô thị, khu dân cư đang triển khai.  

- 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. Đối với các ngành, cần nâng cao trách nhiệm và uy tín của ngành khi 

thực hiện lời “hứa”; khi có kết quả thực hiện các kiến nghị, đề nghị cần có thông tin 

cập nhật, báo cáo về địa phương, Văn phòng HĐND thành phố và đại biểu ứng cử 

trên địa bàn để kịp thời thông tin cho cử tri. 

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

THÀNH PHỐ 

1. Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 

29/11/2019 (thay thế Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 12/11/2019) của UBND 

thành phố về bổ sung danh mục chủ trƣơng đầu tƣ các dự án nhóm B 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. 

UBND trình bổ sung danh mục chủ trương đầu tư tổng số 04 dự án nhóm B, 

cụ thể như sau: 

- Dự án Khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2): đây là dự án tạo nền tái 

định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn được đầu tư từ ngân sách thành 

phố với tổng mức đầu tư là 426,864 tỷ đồng, trong đó đã được cân đối và trình bổ 

sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại kỳ họp này là 

128,960 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được cân đối đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. 

- 03 dự án còn lại UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố thống nhất chủ 

trương đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư (thực hiện quy trình bước 1 xin chủ trương 

đầu tư - trước đây giao thẩm quyền Thường trực HĐND thành phố nay đã bị bãi bỏ 

tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP); đây là các dự án sử dụng ngân sách Trung ương 

và một phần ngân sách địa phương. Đối với nguồn vốn thuộc ngân sách thành phố sẽ 

được cân đối thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.   

Ban KT-NS thống nhất theo nội dung trình, đồng thời đề nghị: 

- Khi được HĐND thành phố thống nhất chủ trương, đề nghị các chủ đầu tư 

khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai các bước tiếp theo, vì năm 2020 là năm 

kết thúc giai đoạn đầu tư mà các dự án này được dự kiến bố trí kế hoạch vốn tương 

đối lớn. 

- 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. 

                                           
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: 
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2. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 

29/11/2019 (thay thế Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 12/11/2019) của UBND 

thành phố về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tƣ thuộc Kế hoạch đầu 

tƣ công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ 

a) UBND thành phố trình 

- Bổ sung 1.578,350 tỷ đồng cho 03 dự án: (1) Bệnh viện Ung bướu 

1.395,350 tỷ đồng; (2) Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố (Vnsat): 

133 tỷ đồng; (3) Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố 

Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ 50 tỷ đồng. 

- Điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm vốn: Giảm 20 tỷ đồng kế hoạch vốn thực 

hiện dự án chuyển sang kế hoạch vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư; điều chỉnh, bổ 

sung tăng, giảm vốn 70 dự án không làm thay đổi tổng mức vốn đầu tư công trong 

giai đoạn đã được thông qua. 

- Bố trí 21,9 tỷ đồng kế hoạch vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư.   

b) Ban KT-NS nhận thấy: 

- Đối với nội dung bổ sung 1.578,350 tỷ đồng cho 03 dự án: đây là nguồn 

vốn nước ngoài được Trung ương giao chi tiết kế hoạch vốn sau khi HĐND thành 

phố thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn; 

- Đối với nội dung bổ sung tăng, giảm vốn 70 dự án: qua quá trình triển khai, 

theo nhu cầu đầu tư của thành phố nên có phát sinh và điều chỉnh một số dự án cho 

phù hợp với yêu cầu thực tế; nội dung chỉ điều chỉnh kế hoạch vốn nội bộ giữa các 

dự án đã được HĐND thành phố thông qua danh mục đầu tư, trừ các dự án: 

+ 03 dự án: Cải tạo Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội và Quản lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ; Nâng cấp, mở rộng 

Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ; Xây dựng các hệ thống cấp nước 

sạch nông thôn trên địa bàn để phòng chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn và 

ứng phó biến đổi khí hậu: Đây là các dự án sử dụng nguồn vốn từ Trung ương hỗ 

trợ đầu tư, nay bổ sung nguồn vốn đối ứng của địa phương để thực hiện kết thúc dự 

án; 

+ Dự án Cải tạo bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ: dự án này kết thúc 

trước kỳ trung hạn đang thực hiện; tuy nhiên đến nay mới được phê duyệt quyết 

toán dự án; do đó đề nghị bổ sung vào danh mục để trả nợ quyết toán hoàn thành; 

                                                                                                                                    
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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+ Dự án Khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2): đây là dự án cần thiết 

đầu tư để bố trí tái định cư cho các dự án sẽ được triển khai trên địa bàn thành phố; 

tại kỳ họp này đồng thời với việc trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu 

tư thì cũng đề nghị bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn và dành 128,960 

tỷ đồng để thực hiện dự án trong năm 2020. Ban KT-NS nhận thấy đây là dự án 

thực hiện mới trong năm 2020 (năm kết thúc giai đoạn đầu tư trung hạn) và được 

dự kiến bố trí nguồn vốn tương đối lớn, do đó đề nghị Chủ đầu tư quyết liệt thực 

hiện khi được thông qua. 

- Đối với vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư: chuyển 20 tỷ đồng từ kế hoạch 

vốn thực hiện dự án sang vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư để thực hiện Quy hoạch 

thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo cơ cấu nguồn vốn cho 

phù hợp; đồng thời, bố trí chi tiết 1,9 tỷ đồng đã được thông qua nguồn vốn tại 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND thành phố cho 02 dự án để thực hiện công tác chuẩn 

bị đầu tư. 

Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nội dung trình, đề nghị UBND thành phố 

tăng cường công tác chỉ đạo XDCB trong thời gian tới để thực hiện tốt kế hoạch 

đầu tư công dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2020 để tránh việc bị động trong việc 

lập kế hoạch đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 

28/11/2019 (thay thế Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 15/11/2019) của UBND 

thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 

2018 

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán 

ngân sách địa phương năm 2018 của thành phố Cần Thơ, UBND thành phố đã 

chỉnh lý và trình HĐND thành phố quyết toán ngân sách năm 2018 với những nội 

dung chính: 

a) Bổ sung đưa vào dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 số tiền 93,274 tỷ 

đồng (số tròn) do không có trong dự toán HĐND thành phố giao đối với nội dung 

ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

b) Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018: 

- Phần thu: 

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn: 22.711 tỷ đồng (số tròn) 

+ Tổng thu NS địa phương: 20.011 tỷ đồng (số tròn) 

+ Ngân sách địa phương được hưởng: 15.983 tỷ đồng (số tròn) 

- Phần chi: Tổng chi ngân sách địa phương: 16.713 tỷ đồng (số tròn) 

- Kết dư ngân sách năm 2018: 3.298 tỷ đồng (số tròn) 

- Bội chi NSĐP: 182,733 tỷ đồng (số tròn) 
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- Chi trả nợ gốc của NSĐP: 179,750 tỷ đồng (số tròn) 

c) Phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018 là 2.851,381 tỷ  

đồng (số tròn). 

Ban KT-NS thống nhất với quyết toán ngân sách năm 2018. Song, có một số 

nhận xét sau: 

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp quyết toán đạt 

98,81% so với dự toán giao, hụt thu 104,288 tỷ đồng. 

+ Các khoản thu phân chia đạt 88,23%, hụt thu 729,447 tỷ đồng, trong đó 

các nguồn hụt thu chiếm tỷ trọng lớn như: nguồn thu từ DNNN do TW quản lý đạt 

92,14%, nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài 64,14%, 

nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 84,50%. 

+ Do đó, thành phố đã tăng thu các khoản thu ngân sách được hưởng 100% 

để bù đắp như: thu tiền sử dụng đất 225,59%; thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước 267,29%; thu khác ngân sách 254,03%... 

- Quyết toán chi cân đối NSĐP là 11.862 tỷ đồng, đạt 116,46%, trong đó: chi 

đầu tư phát triển: 3.333 tỷ đồng, đạt 76,47%; chi thường xuyên: 5.579 tỷ đồng, đạt 

98,13%. Chi đầu tư phát triển đạt thấp, trong khi thành phố phải vay để đầu tư, cho 

thấy hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Đề nghị thành phố tăng cường công tác quản 

lý sử dụng nguồn lực đầu tư, cân nhắc hiệu quả sử dụng vốn vay. 

Quyết toán chi các chương trình mục tiêu 821/2.217 tỷ đồng, đạt 37,05%. Đề 

nghị có thuyết minh nguyên nhân quyết toán thấp và phương hướng thực hiện trong 

thời gian tới. 

- Các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán đối với niên độ ngân sách 2018 đã 

được chỉnh lý trước khi trình HĐND phê chuẩn, những kiến nghị còn phải xử lý sẽ 

tiếp tục hạch toán đúng quy định vào niên độ ngân sách các năm tiếp theo. Hàng 

năm, đối với các khoản thu, chi phát sinh ngoài dự toán HĐND thành phố đã phân 

bổ, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đơn vị tham mưu thực hiện theo Điều 60 Luật 

Ngân sách nhà nước. 

4. Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 

29/11/2019 (thay thế Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 21/11/2019) của UBND 

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

ngân sách địa phƣơng năm 2020 

Năm 2020, Trung ương giao tổng thu NSNN trên địa bàn là 11.618 tỷ đồng, 

trong đó thu nội địa là 11.082 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 536 tỷ 

đồng. Căn cứ tình hình thực tế của thành phố, UBND trình HĐND giao dự toán thu 

NSNN trên địa bàn là 13.954 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao 2.336 tỷ 

đồng, cụ thể: 
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- Thu nội địa 12.016 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao 934 tỷ đồng, 

tăng 14,39% so với ước thu năm 2019; trong đó, tăng thu tiền cho thuê mặt đất, mặt 

nước 100 tỷ đồng; tăng thu tiền sử dụng đất 834 tỷ đồng.   

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.938 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu Trung 

ương giao 1.402 tỷ đồng. 

Ban KT-NS thống nhất với phương án giao chỉ tiêu thu năm 2020 căn cứ 

trên nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XIII của thành 

phố. Tuy nhiên, việc tính tăng thu theo từng nguồn thu là chưa hợp lý, sẽ rất khó 

khăn khi thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau: 

- Nguồn thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 66,67% so với ước thực 

hiện năm 2019 (tăng 100 tỷ đồng từ ghi thu, ghi chi); tương tự, nguồn thu tiền sử 

dụng đất tăng 96,67% so với ước thực hiện năm 2019 (tăng 834 tỷ đồng từ ghi thu, 

ghi chi): mặc dù đây là tăng thu từ ghi thu, ghi chi được đưa vào dự toán theo quy 

định nhưng có giá trị tăng cao so với ước thực hiện năm 2019 rất khó đạt được. 

- Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 212,58% so với ước thu năm 

2019 là không thể thực hiện đạt được. Trong khi Trung ương chỉ giao chỉ tiêu 536 

tỷ đồng, thấp hơn cả chỉ tiêu ước thực hiện năm 2019 là 620 tỷ đồng. 

- Ngược lại, các nguồn thu không được giao tăng thu (bằng với chỉ tiêu thu 

Trung ương giao), có tỷ lệ tăng thấp hơn so hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2020 

(Thông tư số 38/TT-BTC ngày 28/6/2019: “dự toán thu nội địa (không kể thu tiền 

sử dụng đất, thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết...) tăng tối thiểu 10 - 12% so với ước 

thực hiện năm 2019”) như: 

+ Nguồn thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý: tăng 1,47%; 

+ Nguồn thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý: tăng 3,72%; 

+ Nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: tăng 2,10%; 

+ Nguồn thu thuế bảo vệ môi trường: tăng 5,76%; 

+ Nguồn thu phí, lệ phí: tăng 3,70%; 

+ Nguồn thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết: tăng 2,96%; 

Để tăng khả năng đạt dự toán năm 2020 cũng như tạo sự phấn đấu đồng đều 

giữa các nhiệm vụ thu, Ban KT-NS kiến nghị xem xét phân bổ lại nguồn thu cho 

phù hợp hơn. 

Tổng chi NSĐP 14.114,110 tỷ đồng, gồm: thu ngân sách địa phương được 

hưởng theo phân cấp: 10.364.423, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.765.987 tỷ 

đồng, thu kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2018: 250 tỷ đồng, vay để bù đắp 

bội chi: 733,700 tỷ đồng (cao hơn chỉ tiêu trung ương giao 1.184 tỷ đồng: 934 tỷ 

đồng từ ghi thu, ghi chi và 250 tỷ đồng kết dư ngân sách năm 2018). 
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- Đối với phương án vay 733,700 tỷ đồng trong năm 2020, Ban KT-NS đề 

nghị cần phải cân nhắc để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, trong khi nguồn vay 

năm 2019 chỉ giải ngân đạt 16,62%. 

5. Dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 29/11/2019 

(thay thế Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 21/11/2019) của UBND thành phố về 

việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 

a) Tổng thu NSNN năm 2020 trên địa bàn là 13.954 tỷ đồng, được phân bổ: 

- Cấp thành phố: 10.156,500 tỷ đồng (thu nội địa 8.218,500 tỷ đồng, thu từ 

hoạt động xuất nhập khẩu 1.938 tỷ đồng); 

- Cấp quận huyện: 3.797,500 tỷ đồng (quận Ninh Kiều: 1.744,600 tỷ đồng, 

quận Bình Thủy: 367,400 tỷ đồng, quận Cái Răng 905,700 tỷ đồng, quận Ô Môn: 

184,100 tỷ đồng, quận Thốt Nốt: 202 tỷ đồng, huyện Phong Điền: 98,200 tỷ đồng, 

huyện Cờ Đỏ: 64,700 tỷ đồng, huyện Thới Lai: 162,500 tỷ đồng, huyện Vĩnh 

Thạnh: 68,300 tỷ đồng). 

- Đối với nguồn thu NSĐP được hưởng là 10.364,423 tỷ đồng. Trong đó, 

thành phố hưởng 8.633,376 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 83,3%), cấp quận, huyện 

hưởng 1.731,047 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 16,7%). 

b) Tổng chi NSĐP năm 2020 là 14.114,110 tỷ đồng, phân bổ: 

- Cấp thành phố: 8.365,131 tỷ đồng 

- Cấp quận, huyện: 5.748,979 tỷ đồng 

Ban KT-NS nhận thấy phân bổ dự toán ngân sách được thực hiện trên 

nguyên tắc không thấp hơn dự toán thu, chi ngân sách được Trung ương giao; đối 

với phân bổ ngân sách giữa thành phố và các địa phương được thực hiện phân bổ 

theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 

của HĐND thành phố, Ban KT-NS cơ bản thống nhất với nội dung trình, đồng thời 

có một số ý kiến: 

- Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, đối với thành phố Cần 

Thơ: tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định, trong nguồn thu từ khu vực doanh 

nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, có sự thay đổi nguồn thuế giá trị gia tăng 

và thuế thu nhập doanh nghiệp so với trước đây (195 tỷ đồng thay cho 200 tỷ đồng 

nguồn thuế giá trị gia tăng, 135 tỷ đồng thay cho 130 tỷ đồng thuế thu nhập doanh 

nghiệp). Đề nghị cơ quan tham mưu điều chỉnh lại cho phù hợp với chi tiết Bộ Tài 

chính giao. 

- Qua phân tích cho thấy, số bổ sung ngân sách từ cấp thành phố cho quận, 

huyện còn rất lớn 3.943,197 tỷ đồng/5.748,979 tỷ đồng, chiếm 68,60% so với tổng 

chi cho địa phương (cả 9/9 quận, huyện đều nhận bổ sung cân đối từ ngân sách 

thành phố; thấp nhất quận Cái Răng: 26,40%, huyện Vĩnh Thạnh 90,02%, huyện 
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Cờ Đỏ 91,08%...). Do đó, để tăng dần tính tự chủ về ngân sách cho các địa phương 

theo quy định, Ban KT-NS đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố 

trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2021 

đến năm 2025 thay thế Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND cho phù hợp với kỳ ổn 

định ngân sách mới.  

- Đối với chi đầu tư phát triển, các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch 

vốn và dự kiến bố trí kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2020, đề nghị cần lưu ý 

khả năng triển khai, thực hiện và giải ngân của dự án, nhất là các dự án có nguồn 

vốn dự kiến bố trí vốn lớn vì năm 2020 là năm kết thúc giai đoạn đầu tư công trung 

hạn 2016-2020, nếu không giải ngân kết kế hoạch vốn được giao sẽ ảnh hưởng đến 

việc cân đối vốn cho giai đoạn sau; đồng thời, quan tâm đến công tác lập các thủ 

tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, để tránh bị 

động vào năm sau. Qua nhiều năm liên tiếp, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 

thấp; do đó đề nghị UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ 

và trách nhiệm cụ thể đối với từng chủ đầu tư, địa phương trong thực hiện kế hoạch 

vốn được giao. Có giải pháp xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị 

không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn cũng như nhiệm vụ XDCB được giao.   

- Đối với chi thường xuyên, đề nghị thành phố lập phương án sử dụng số 

kinh phí giảm chi thường xuyên cấp trực tiếp cho các đơn vị sự nghiệp y tế và sự 

nghiệp khác theo lộ trình tự chủ về tài chính theo quy định; thực hiện báo cáo việc 

sử dụng nguồn vốn vay định kỳ; chỉ đạo và có kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước trong sử dụng ngân sách năm 2018 và các năm trước của 

các đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về 

phân bổ dự toán thu, chi năm 2020, nếu có phát sinh những nội dung ngoài dự toán 

được giao, đề nghị phải báo cáo, thuyết minh rõ lý do và có ý kiến thống nhất của 

Thường trực HĐND thành phố. 

6. Dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 29/11/2019 

(thay thế Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 15/11/2019) của UBND thành phố về 

việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dƣới 10ha) trong năm 2020 

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 Khoản 3, 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”. 
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b) Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua danh mục các dự án thu 

hồi đất năm 2020, cụ thể: 

Tổng số dự án cần thu hồi đất: 95 dự án với tổng diện tích các dự án: 398,32ha 

(có 49 dự án chuyển tiếp với diện tích 311,24ha), trong đó sử dụng đất trồng lúa với 

diện tích 72,73ha, cụ thể như sau: 

- 57 dự án sử dụng vốn ngân sách: diện tích 130,99ha. 

- 38 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: diện tích 267,33ha. 

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

sau: 

Danh mục dự án đề nghị thu hồi đất trong năm 2019 là các dự án đã có quyết 

định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư đã được cân đối nguồn 

lực để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (dự án sử dụng vốn ngân 

sách), nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ theo quy định (dự án sử dụng vốn ngoài ngân 

sách), đủ điều kiện bổ sung vào danh mục thu hồi đất trong năm. 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 (dự án: Cụm Công 

nghiệp Bình Thủy; Khu đô thị mới Cồn Khương; Khu đô thị mới - Khu 3 (lô số 

14A); Khu đô thị Hải Đăng tại Khu đô thị mới - Khu 2 (lô số 10);…). 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 38 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, bao gồm các dự án các năm 

trước chuyển tiếp sang năm 2019 để tiếp tục thu hồi: mặc dù nhiều nhà đầu tư đã 

nghiêm túc chấp hành việc ký quỹ theo quy định; tuy nhiên, đến nay một số dự án vẫn 

chưa thu hồi được diện tích đất nào. Ban KT-NS kiến nghị UBND thành phố cần 

giao trách nhiệm cụ thể cho công tác quản lý, đôn đốc và có báo cáo định kỳ tình hình 

thực hiện thu hồi đất trong năm; cần có các ràng buộc pháp lý cần thiết đối với các 

nhà đầu tư, chủ đầu tư chậm và thực hiện không đúng như đăng ký; đối với các dự 

án đã thông qua danh mục thu hồi đất sau 3 năm mà không triển khai thực hiện, đề 

nghị thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật đất đai; đề nghị UBND thành 

phố chỉ đạo công tác phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các địa phương 

đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Về dự thảo Nghị quyết: Ban KT-NS đề nghị cơ quan tham mưu bổ sung 

đầy đủ các thông tin còn thiếu trong phụ lục kèm theo. 

7. Dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 28/11/2019 

(thay thế Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 15/11/2019) của UBND thành phố về việc 
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quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức 

thành phố Cần Thơ 

a) Về thẩm quyền HĐND thành phố: được quy định tại Khoản 5, Điều 8 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính: “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 chủ động trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa 

phương”. 

b) Ý kiến của Ban KT-NS đối với dự thảo nghị quyết: 

- Khoản 1, Điều 1: Đối với nội dung chi ra đề thi, coi thi, chấm thi thì hiện 

nay thành phố đang thực hiện theo Công văn số 1960/UBND-KT ngày 08/5/2013 

của UBND thành phố, hướng dẫn của áp dụng theo mức chi của Thông tư liên tịch 

số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Mặc khác, tại khoản 3, điều 5 của Thông tư liên tịch số 

66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT không quy định thông HĐND thành phố nội dung 

này8. Do đó, Ban KT-NS đề nghị không đưa vào Nghị quyết nội dung này. 

- Khoản 2, Điều 1: Đối với mức chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng thì UBND thành phố trình mức chi này bằng mức tối đa được quy 

định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia là chưa phù hợp, với lý do: Mức chi này 

là mức chi tối đa cho các chương trình điều tra cấp Quốc gia, đề nghị cơ quan tham 

mưu giải trình thêm hoặc điều chỉnh mức chi cho phù hợp với quy mô (xây dựng kế 

hoạch đào tạo cấp thành phố) và điều kiện chi của thành phố. 

- Khoản 3, Điều 1: Thống nhất nội dung chi, mức chi thù lao cho giảng viên, 

báo cáo viên trong nước; 

- Khoản 4, Điều 1: Thống nhất mức chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên; 

- Khoản 5, Điều 1: Thống nhất mức chi khen thưởng cho học viên đạt loại 

giỏi, loại xuất sắc; 

- Khoản 6, Điều 1: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “trong trường hợp cơ sở 

đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ” đối với nội 

dung “chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong 

những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo”. Đồng thời, đề nghị UBND thành 

phố xác định mức chi cụ thể đối với nội dung tại Khoản 6, làm cơ sở để cơ quan, 

đơn vị làm căn cứ thực hiện tại đơn vị mình. 

                                           
8
 3. Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa, các địa phương căn cứ vào mức chi trên để ban hành 

các quy định cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, nhưng không được 

vượt mức chi quy định tại Thông tư này. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-109-2016-tt-btc-lap-du-toan-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-dieu-tra-thong-ke-316840.aspx
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- Khoản 7, Điều 1: Thống nhất các nội dung khác thực hiện theo quy định 

của Thông tư số 36/2018/TT-BTC.... 

* Đối với các mức chi đã được HĐND thành phố quy định tại các văn bản 

khác (chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng 

viên: được chi theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 04/2017/HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2017; chi dịch thuật: chi theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 7 năm 2019…) và các nội dung chi khác được quy định tại Thông tư số 

36/2018/TT-BTC: đề nghị UBND thành phố có hướng dẫn cụ khi tổ chức thực 

hiện. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS tại kỳ họp thứ 14, kính trình 

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