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Số: 259 /BC-HĐND Cần Thơ, ngày 06 tháng 7 năm 2020 
  

  

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

trình tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố  
 

 

 Thực hiện phân công của Thường trực HĐND1 thành phố tại Công văn số 

198/HĐND-TT ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc chuẩn bị báo cáo, dự thảo nghị 

quyết; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 của HĐND 

thành phố2. Ngày 24 và 29 tháng 6 năm 2020, Ban KTNS của HĐND thành phố tổ 

chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 của 

HĐND thành phố3. 

Qua thẩm tra, Ban KTNS báo cáo HĐND thành phố như sau: 

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ 

1. Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 03/7/2020 (Thay thế Báo cáo số 125/BC-

UBND ngày 11/6/2020) của UBND thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết 

HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực kinh tế - 

ngân sách) 

Trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh 

Covid-19; Lãnh đạo thành phố đã tập trung, chủ động, kịp thời đưa ra các giải pháp 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa đối mặt với dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động 

sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng của thành phố. 

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 1,43%, tuy là chỉ số tăng thấp nhất trong 

10 năm qua, nhưng thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng so với một số tỉnh thành 

trong cả nước4; đáng kể là lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản tăng 2,42% (cùng kỳ 

năm 2019, giảm 0,26%). 

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế thành phố chịu nhiều 

tác động tiêu cực, hoạt động sản xuất kinh doanh, các dịch vụ vận tải, nhà hàng, 

khách sạn, du lịch bị thiệt hại đáng kể: 

                                           
1
 Các từ viết tắt: Ban KTNS: Ban kinh tế - ngân sách; HĐND: Hội đồng nhân dân, UBND: Ủy ban nhân dân; 

NSĐP: Ngân sách địa phương; NSNN: Ngân sách nhà nước; XDCB: Xây dựng cơ bản; THTK, CLP: Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 
2
 Ban KTNS được phân công thẩm tra: 06 Báo cáo và 13 Dự thảo nghị quyết. 

3
 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: 03/06 Báo cáo, 06/13 Tờ trình. 
4
 06 tháng đầu năm: 04/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL mức tăng trưởng âm; thành phố Đà Nẵng mức tăng 

trưởng -4% (số liệu so sánh theo Cục Thống kê thành phố báo cáo tại buổi thẩm tra). 
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- So với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nước giảm 2,62%, kim 

ngạch xuất khẩu giảm 3,79%, nhập khẩu giảm 5,89%, lượng hàng hóa vận chuyển 

giảm 8,91%, doanh thu từ du lịch giảm 62,1%... đã kéo theo tăng trưởng của khu 

vực thương mại - dịch vụ giảm 3,28%; đây là lĩnh vực trọng yếu trong cơ cấu kinh 

tế của thành phố (6 tháng đầu năm 2020 chiếm tỷ trọng 48,38%), cho thấy mức độ 

thiệt hại về kinh tế rất đáng quan tâm. 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải cắt giảm quy mô sản 

xuất, tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đã có 705 doanh 

nghiệp giải thể hoặc ngưng hoạt động với số vốn đăng ký 3.281 tỷ đồng, hầu hết 

các hộ sản xuất kinh doanh cá thể đều bị ảnh hưởng trực tiếp, dẫn đến có khoảng 

21.700 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động bị mất việc làm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gặp phải một số 

khó khăn như: Thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất, bị động về nguồn vốn đầu tư 

hoặc có hàng hóa nhưng không xuất khẩu được,... 

Thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm đã được cân đối tốt. Kết quả thu nội 

địa đạt 48,64% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó một số nguồn thu đạt tỷ lệ 

cao như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (53,62%), thu phí, 

lệ phí (82,6%), thu tiền sử dụng đất (61,51%), thu xổ số kiến thiết (53,73%)… Tuy 

nhiên, cũng còn một số nguồn thu đạt thấp và giảm so với cùng kỳ như: Thu từ 

doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý (39,2%, giảm 16,89% so với cùng 

kỳ), thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (39,29%, giảm 

29,07% so với cùng kỳ)… do khó khăn chung của tình hình kinh tế và thực hiện 

một số chính sách miễn, giảm thuế. 

- Công tác chi thường xuyên được đảm bảo, các khoản chi: Tiền lương, các 

chế độ chính sách, an sinh xã hội, khắc phục thiên tai, hạn, mặn, sạt lở được thực 

hiện chi kịp thời,… Tuy nhiên, công tác chi hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng dịch 

bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ còn chậm (chỉ mới 

thực hiện chi cho 3 nhóm đối tượng 5, 6, 7 khoảng 94,183 tỷ đồng). 

- Ước thu nội địa năm 2020 được 10.000 tỷ đồng, đạt 90,24% dự toán Bộ Tài 

chính giao và đạt 83,21% dự toán HĐND thành phố giao. Như vậy, sẽ hụt thu 

1.082 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao, hụt thu 2.018 tỷ đồng so với dự 

toán HĐND thành phố giao. 

- Kết quả chi đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả thấp, tỷ lệ giải ngân đến 

ngày 30/6/2020 đạt 18,57% (thấp hơn so với cùng kỳ); nguồn vốn kéo dài từ năm 

trước chuyển sang chỉ đạt 12,36%. Với kết quả giải ngân cho thấy công tác XDCB 

chưa có nhiều chuyển biến tích cực, với nguyên nhân chủ yếu được xác định là do 

chủ quan trong quá trình thực hiện; các giải pháp cũng đã được nêu cụ thể trong 

các hội nghị về đánh giá công tác XDCB thời gian qua, nhưng cho thấy việc thực 

hiện các giải pháp này chưa thật sự hiệu quả. 
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Thời gian qua, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các khu 

tái định cư nhằm giải quyết khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng của các dự 

án, mặc dù các chủ đầu tư rất nỗ lực nhưng đến nay chỉ mới thực hiện được công 

tác chuẩn bị đầu tư, đa số sẽ được tổ chức đấu thầu thi công vào cuối năm 2020. 

Ban KTNS đề nghị các chủ đầu tư quyết tâm hơn nữa trong thực hiện các dự án 

này để sớm có quỹ nền bố trí tái định cư cho các dự án đang triển khai và cả các dự 

án dự tính đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2025.  

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách: Đã cấp chủ trương đầu tư cho 

14/64 dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, tuy nhiên các dự án này đa phần đến nay 

chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500, 10/14 dự án tiến độ thủ tục 

thực hiện chậm so với Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Ban KTNS đề nghị 

cần có báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai cho Thường trực Thành ủy, Thường 

trực HĐND thành phố, Thường trực UBND thành phố để kịp thời được chỉ đạo 

thực hiện vì đây là các dự án lớn, được cử tri thành phố rất quan tâm. 

Kết quả thực hiện thu hồi diện tích đất theo Nghị quyết của HĐND thành 

phố trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt thấp (đạt 17,66%), nhất là các dự án ngoài 

ngân sách, có 03 địa phương chưa thu hồi được diện tích đất nào (quận Thốt Nốt, 

huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh). Nhiều dự án chưa xác định giá đất cụ thể, có 

dự án mới được thành lập Hội đồng bồi thường, còn có dự án người dân không 

đồng ý với giá bồi thường, không hợp tác đo đạc, kiểm kê…; một số dự án đã được 

chuyển tiếp từ các năm trước sang nhưng vẫn chưa thực hiện thu hồi. Nguyên nhân 

được nêu trong Báo cáo như: Ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, đơn vị tư 

vấn không ký hợp đồng các dự án quy mô nhỏ, quy trình, thủ tục phức tạp… là 

chưa mang tính thuyết phục cao, mà nguyên nhân chính là do các chủ đầu tư chưa 

tích cực triển khai. 

- Ban KTNS kiến nghị: Cần xây dựng Quy chế phối hợp giữa các chủ thể có 

liên quan đến công tác thu hồi đất; nhà đầu tư, chủ đầu tư phải nắm 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; đồng thời, nhà đầu tư phải 

lập kế hoạch cụ thể tiến độ thực hiện cho công tác thu hồi đất. 

Về các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban KTNS cơ bản tán 

thành với Báo cáo đã nêu, với nhận định dịch bệnh Covid-19 có thể còn kéo dài, 

kinh tế trong và ngoài nước còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường. Ban 

KTNS đề nghị các cơ quan tham mưu với chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn 

trương đề xuất UBND thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch hành động 

cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại tiết b điểm 1 và điểm 3 

mục II của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19. 
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- Đối với các chỉ tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện trong năm 2020, vì đây 

cũng là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và là 

năm hết sức khó khăn; do đó, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên 

quan đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể 

và bám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm đạt kết quả cao nhất theo chỉ 

tiêu Nghị quyết HĐND thành phố đề ra. 

- Trong công tác đầu tư XDCB, đề nghị Văn phòng Thành ủy, Văn phòng 

HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố rà soát các kết luận chỉ đạo Thành 

phố thời gian qua liên quan đến lĩnh vực này; đôn đốc các đơn vị, địa phương và 

chủ đầu tư thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo 

thành phố.   

- Đối với việc điều hành ngân sách, trên cơ sở dự kiến nguồn thu bị thiếu 

hụt, Ban KTNS đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan tham mưu tính toán số 

hụt thu cân đối của ngân sách thành phố (sau khi tính số thu ngân sách địa phương 

được hưởng, loại trừ số ghi thu, ghi chi...), xác định các nhiệm vụ chi quan trọng, 

cắt giảm các nhiệm vụ chi theo hướng dẫn của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền quyết định kế hoạch 

phân bổ chi trong những tháng còn lại của năm 2020. 

2. Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 04/7/2020 (Thay thế Báo cáo số 135/BC-

UBND ngày 15/6/2020) của UBND thành phố về tình hình thực hiện ngân sách 6 

tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Ban KTNS đánh giá cao kết quả thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; 

mặc dù dự toán HĐND thành phố giao thu đầu năm 2020 tăng 2.450 tỷ đồng, tăng 

21,29% so với năm 2019 và bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với quyết 

tâm cao, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chủ động, chỉ đạo quyết liệt thực 

hiện các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách, kết quả cụ thể như sau:      

- Thu nội địa đạt 44,86% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó một số 

nguồn thu đạt tỷ lệ cao như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 

(53,62%), thu phí, lệ phí (82,6%), thu tiền sử dụng đất (61,51%), thu xổ số kiến 

thiết (53,73%)… Tuy nhiên, cũng còn một số nguồn thu đạt thấp và giảm so với 

cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý (39,2%, giảm 

16,89% so với cùng kỳ), thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc 

doanh (39,29%, giảm 29,07% so với cùng kỳ)… do khó khăn của tình hình kinh tế 

chung và thực hiện một số chính sách miễn, giảm thuế. 

- Thu hải quan: Đạt 76,48% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 21,15% dự toán 

HĐND thành phố giao, tăng 34,03% so cùng kỳ. 

- Công tác thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên được đảm bảo theo yêu cầu, 

kịp thời, các khoản: Tiền lương, các chế độ, chính sách về an sinh xã hội, khắc 

phục thiên tai, hạn, mặn, sạt lở… Tuy nhiên, công tác chi hỗ trợ cho người dân bị 
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ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ còn 

chậm (Chỉ mới thực hiện chi cho 03 nhóm đối tượng 5, 6, 7 với số tiền khoảng 

94,183 tỷ đồng). 

- Chi đầu tư phát triển tiếp tục đạt tỷ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt tỷ lệ 18,57% 

so với nguồn vốn được giao (thấp hơn so với cùng kỳ cả về giá trị và tỷ lệ), hiệu 

quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công chưa cao. 

- Dự phòng ngân sách đã chi 83,411 tỷ đồng (thành phố chi 30,100 tỷ đồng; 

quận, huyện chi 53,311 tỷ đồng) chủ yếu chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

Ước thu nội địa năm 2020 được 10.000 tỷ đồng, đạt 90,24% dự toán Bộ Tài 

chính giao; đạt 83,21% dự toán HĐND thành phố giao. Như vậy, hụt thu 1.082 tỷ 

đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao, hụt thu 2.018 tỷ đồng so với dự toán HĐND 

thành phố giao. Trong đó, một số nguồn có số hụt thu lớn như: 

+ Nguồn thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: Hụt 

thu 750 tỷ đồng; 

+ Nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý: Hụt thu 255 

tỷ đồng; 

+ Nguồn thu từ doanh nghiệp FDI: Hụt thu 120 tỷ đồng; 

+ Nguồn thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Hụt thu 470 tỷ đồng (bao gồm ghi 

thu, ghi chi 275 tỷ đồng); 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: Hụt thu 236 tỷ đồng (bao gồm ghi thu, ghi chi 

136 tỷ đồng); 

+ Nguồn thu lệ phí trước bạ: Hụt thu 170 tỷ đồng,...    

- Nguồn thu từ hải quan ước thu 705 tỷ đồng, vượt 31,53% dự toán Bộ Tài 

chính giao, nhưng chỉ đạt 36,38% dự toán HĐND thành phố giao. 

Trên cơ sở dự kiến nguồn thu bị thiếu hụt, Ban KTNS đề nghị Sở Tài chính 

tính toán số hụt thu cân đối của ngân sách thành phố (sau khi tính số thu ngân sách 

địa phương được hưởng, loại trừ số ghi thu, ghi chi...), xác định các nhiệm vụ chi 

quan trọng, cắt giảm các nhiệm vụ chi theo hướng dẫn của Nghị quyết số 84/NQ-

CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền quyết 

định kế hoạch phân bổ chi trong những tháng còn lại của năm 2020. 

3. Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 06/7/2020 (Thay thế Báo cáo số 

138/BC-UBND ngày 16/6/2020) của UBND thành phố về sơ kết công tác đầu tƣ 

xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2020 
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Ban KTNS cơ bản thống nhất với Báo cáo sơ kết công tác XDCB 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của UBND thành phố. Bên 

cạnh đó, Ban có một số ý kiến như sau: 

- Về nguồn vốn đầu tư: Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 

6.573,022 tỷ đồng, tăng 30,34% so với cùng kỳ và tăng 81,929 tỷ đồng so với kế 

hoạch giao đầu năm. Tính đến ngày 30/6/2020, đã giao chi tiết cho các đơn vị cấp 

thành phố, UBND quận, huyện với tổng số vốn là 6.335,610 tỷ đồng.   

- Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2020 đạt 18,57% (thấp hơn so với cùng kỳ 

cả về giá trị và tỷ lệ), trong đó, cấp thành phố đạt 14,67%5, cấp quận, huyện đạt 

27,1%6. Nguồn vốn kéo dài từ năm trước chuyển sang đạt 12,36% (thành phố đạt 

10,51%, quận, huyện đạt 25,32%).  

- Một số công trình được bố trí vốn kế hoạch cao nhưng có giá trị giải ngân 

thấp như: Dự án Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu (giải ngân 

12,619/261,593 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,82%); Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và 

tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (giải ngân 162,659/1.584,656 tỷ đồng, tỷ 

lệ 10,26%); Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu 

vực rạch Cái Sơn (giải ngân 7,512/133,977 tỷ đồng, tỷ lệ 9,12%); Bệnh viện Ung 

bướu thành phố Cần Thơ (giải ngân 24,811/661,707 tỷ đồng, tỷ lệ 3,75%); Dự án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị Võ Văn Kiệt - đoạn Rạch Sao đến rạch 

Mương Khai (giải ngân 0,2/138,509 tỷ đồng, tỷ lệ 0,17%). 

- Với kết quả giải ngân cho thấy, công tác XDCB chưa có nhiều chuyển biến 

tích cực, với nguyên nhân chủ yếu được xác định trong báo cáo là do chủ quan 

trong quá trình tổ chức thực hiện; các giải pháp cũng đã được nêu cụ thể trong các 

hội nghị về đánh giá công tác XDCB thời gian qua, nhưng cho thấy việc thực hiện 

các giải pháp này chưa thật sự hiệu quả. 

- Thời gian qua, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các 

khu tái định cư7 nhằm giải quyết khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng của 

các dự án, mặc dù các chủ đầu tư rất nỗ lực nhưng đến nay chỉ mới thực hiện được 

công tác chuẩn bị đầu tư, đa số sẽ được tổ chức đấu thầu thi công vào cuối năm 

2020. Ban KTNS đề nghị các chủ đầu tư quyết tâm hơn nữa trong thực hiện các dự 

                                           
5
 Tổng số 24 chủ đầu tư, có 07 chủ đầu tư giải ngân dưới 10%, 07 chủ đầu tư giải ngân dưới 30%, 06 chủ đầu tư 

giải ngân trên 30%, 02 chủ đầu tư giải ngân trên 50%. 
6
 Thới Lai 56,15%, Ô Môn 47,35%, Bình Thủy 38,35%, Cờ Đỏ 36,23%, Phong Điền 26,68%, Thốt Nốt 18,68%, 

Cái Răng 17,64%, Ninh Kiều 13,4%, Vĩnh Thạnh 9,83%. 
7 

UBND thành phố đã phê duyêt chủ trương xây dựng khu tái định cư trên địa bàn 06 quận, huyện (Ninh Kiều, 

Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền) bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 

hơn 1.020.806 triệu đồng, thời gian thực hiện 2019-2023, đã bố trí vốn thực hiện năm 2020 là 405,7 tỷ đồng, giải 

ngân 30/6/2020 đạt 2,9% kế hoạch vốn được phân bổ. 
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án này để sớm có quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án đang triển khai thực hiện 

và cả các dự án dự tính đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2025.  

- Về phê duyệt chủ trương đầu tư: Đã trình HĐND thành phố phê duyệt chủ 

trương đầu tư 05 dự án theo thẩm quyền theo Luật định. Trong thời gian tới, khi 

được HĐND thành phố giao thẩm quyền cho UBND thành phố quyết định chủ 

trương một số dự án, Ban KTNS đề nghị UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND thành phố định kỳ báo cáo HĐND thành phố tại 

kỳ họp thường lệ về các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền 

được giao. 

- Về thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Có 12/36 dự án vi 

phạm thời gian lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 22, Thông tư số 

09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, chiếm tỷ lệ 33,33%; trong đó, số lượng dự án 

vi phạm thời gian trên 24 tháng là 07 dự án, chiếm tỷ lệ 19,4%. Vấn đề này đã được 

nêu ra tại nhiều báo cáo, hội nghị, kiến nghị nhưng kết quả này cho thấy việc chấn 

chỉnh chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực đối với các chủ đầu tư và nhà thầu thi 

công trong việc tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về quyết toán dự án 

hoàn thành. 

- Công tác thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình: Báo 

cáo có đề cập, tuy nhiên, chỉ mới dừng lại ở mức tổng hợp số liệu mà chưa phân 

tích đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện thẩm định như: Chất lượng lập hồ sơ dự 

án, quy mô đầu tư, năng lực các đơn vị tư vấn,...  

- Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020: Ngoài các 

nhiệm vụ, giải pháp đã nêu, Ban KTNS đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp 

với Sở Tài chính có kế hoạch điều chỉnh, cắt giảm chi đầu tư XDCB trong trường 

hợp hụt thu ngân sách; sớm thực hiện rà soát các dự án chậm giải ngân để tham 

mưu điều chỉnh kế hoạch vốn; thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các kết luận, 

chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố tại các cuộc Hội nghị trước đây.   

4. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND thành phố về kết 

quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 và phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Cần Thơ 

Với việc ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020 của thành phố Cần 

Thơ (Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của UBND thành 

phố Cần Thơ), UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác THTK, CLP 6 

tháng đầu năm 2020, cũng như đã xác định các nhiệm vụ thực hiện cho 6 tháng 

cuối năm 2020. Ban KTNS cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo đã nêu, 

cùng một số ý kiến sau: 

- Kết quả 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 (tiết kiệm 4,659 tỷ đồng), 
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trong lĩnh vực đầu tư XDCB qua công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đấu 

thầu, quyết toán (tiết kiệm 168,5 tỷ đồng); tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí 

nghiên cứu khoa học, công nghệ (tiết kiệm 209 triệu đồng); tiết kiệm giảm chi 

thường xuyên trong thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp 

công lập (tiết kiệm 30 tỷ đồng8); công tác thẩm tra dự toán chi thường xuyên so với 

đề nghị của đơn vị (tiết kiệm 25,1 tỷ đồng). 

+ Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Việc sử dụng vốn xây dựng cơ 

bản chưa hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2020 vốn giải ngân XDCB đạt tỷ lệ là 18,57% 

(thấp hơn so với cùng kỳ cả về giá trị và tỷ lệ). 

+ Trong quản lý, sử dụng tài sản công: Theo báo cáo, diện tích trụ sở tăng 

thêm trong kỳ là: 37.028,09 m2; số lượng tài sản khác9 tăng thêm trong kỳ là 50 tài 

sản; nộp ngân sách từ cho thuê và bán cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước là 

1,448 tỷ đồng. Đề nghị thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng tài 

sản công 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 6 tháng đầu năm 

2020, 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, diện tích đã thu hồi được là 

70,35ha/398,32ha (đạt tỷ lệ 17,66%). Dự án không triển khai, trong khi đất không 

canh tác, không khai thác được gây lãng phí trong sử dụng đất đai. Do đó, đề nghị 

thành phố quan tâm chỉ đạo, có giải pháp quản lý, thực hiện trong quy hoạch và sử 

dụng đất; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử 

dụng đất đai trên địa bàn thành phố. 

+ Trong tiết kiệm năng lượng: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị và địa phương thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 

Ban KTNS thống nhất với các đánh giá, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ 

trong 06 tháng cuối năm 2020 của Báo cáo; Ban đề nghị các ngành, các địa phương 

tiếp tục quan tâm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong THTK, CLP, đặc biệt là trách 

nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực 

hiện trên các lĩnh vực: Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, sử dụng đất đai, đẩy 

mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao 

hiệu quả sử dụng ứng dụng của các đề tài, dự án; tăng cường công tác phối hợp, 

thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, 

CLP; kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

                                           
8
 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. 

9
 Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. 
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5. Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 18/6/2020 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 năm 2020 

Năm 2020, danh mục thực hiện thu hồi đất có 95 dự án (trong đó, 58 dự án sử 

dụng nguồn vốn ngân sách, 37 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách), với 

diện tích cần thu hồi: 398,32ha. Kết quả thu hồi đất như sau: 

+ Đã và đang thực hiện thu hồi đất: 36 dự án (trong đó, có 22 dự án sử dụng 

nguồn vốn ngân sách), diện tích thu hồi đất: 70,35ha, đạt tỷ lệ 17,66%. 

+ Chưa thực hiện thu hồi là 59 dự án (trong đó, có 36 dự án sử dụng nguồn 

vốn ngân sách), diện tích đất chưa thu hồi: 327,97ha, tỷ lệ 82,34%. 
 

      Tổng hợp kết quả thu hồi đất đến tháng 6/2020 
 

Đơn vị 
Tổng 

dự án 

Tổng DT 

(ha) 

Đã và đang thực hiện Chƣa thực hiện 

DT (ha) Tỷ lệ (%) DT (ha) Tỷ lệ (%) 

Ninh Kiều 23 104,69 17,26 16,49 87,43 83,51 

Bình Thủy 26 110,82 23,16 20,90 87,66 79,10 

Cái Răng 17 121,47 20,24 16,66 101,23 83,34 

Ô Môn 6 10,09 3,16 31,32 6,93 68,68 

Thốt Nốt 4 4,78   0,00 4,78 100,00 

Phong Điền 7 25,37 6,5 25,62 18,87 74,38 

Cờ Đỏ 3 1,94   0,00 1,94 100,00 

Thới Lai 5 3,88 0,03 0,77 3,85 99,23 

Vĩnh Thạnh 4 15,28   0,00 15,28 100,00 

 95 398,32 70,35 17,66 327,97 82,34 
 

 

Ban KTNS nhận thấy kết quả thực hiện thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm đạt 

rất thấp (đạt 17,66%), nhất là các dự án ngoài ngân sách, có 03 địa phương chưa 

thu hồi được diện tích đất nào (Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh). Một số dự án đã 

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

dự án chưa xác định giá đất cụ thể, có dự án mới được thành lập Hội đồng bồi 

thường, còn có dự án người dân không đồng ý với giá bồi thường, không hợp tác 

đo đạc, kiểm kê… Nguyên nhân được nêu như: Ảnh hưởng tình hình dịch bệnh 

Covid-19, đơn vị tư vấn không ký hợp đồng các dự án quy mô nhỏ, quy trình, thủ 

tục phức tạp… là chưa thuyết phục, mà nguyên nhân chính là do các chủ đầu tư 

chưa tích cực triển khai. 

Ban KTNS nhận thấy kết quả thực hiện thu đất năm 2020 vẫn sẽ tiếp tục đạt 

thấp, để tăng tỷ lệ diện tích đất được thu hồi trong năm, Ban kiến nghị:  

- Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để kịp thời 

bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. 
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- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các chủ thể có liên quan đến công tác thu 

hồi đất; nhà đầu tư, chủ đầu tư phải 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; đồng thời, nhà đầu tư phải lập kế hoạch cụ thể tiến độ 

thực hiện cho công tác thu hồi đất. 

- 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. Giao trách nhiệm cụ thể và có 

chế tài xử lý các trường hợp 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; rà soát các dự án đã quá thời hạn nhưng không thực 

hiện để xử lý theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. 

6. Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 15/6/2020 của UBND thành phố về 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trƣớc và sau kỳ họp thứ 14 

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

Theo báo cáo, từ trước và sau kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố, UBND 

thành phố đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên 

quan theo thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu và trả lời 46/46 ý kiến, kiến nghị của cử 

tri đạt tỷ lệ 100%; trong đó, lĩnh vực kinh tế - ngân sách có tổng số 13 ý kiến, kiến 

nghị (Có 11 ý kiến đã được giải quyết hoặc giải trình, thông tin đến cử tri và 02 ý 

kiến, kiến nghị cử tri được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời 

gian tới). 

Ban KTNS 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 nội dung trả lời số 7 Mục II Phần A của Báo cáo số 134/BC-

UBND (Cử tri huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố tăng cường 

công tác kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp ở các quận, huyện để người lao động tại địa phương có việc làm và thu 

nhập ổn định). 

- Theo nội dung báo cáo, giải trình thì UBND huyện Phong Điền có văn bản 

ngày 18/3/2020 đề nghị điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp 30ha tại xã Nhơn 

Nghĩa sang quy hoạch đất thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Các 

ngành đang phối hợp rà soát, tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định. 

- Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm kêu gọi đầu tư với nhiều hình thức, 

với các chính sách hợp lý để tạo điều kiện cho người lao động, người dân tại các 

địa phương có việc làm, công việc có thu nhập ổn định, đáp ứng được nguyện vọng 

chính đáng của cử tri các địa phương. 

- 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 
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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 77/TTr-UBND ngày 18/6/2020 

của UBND thành phố về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành 

phố Cần Thơ năm 2018 

UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh quyết toán ngân sách 

năm 2018, trong đó tăng quyết toán thu từ các khoản vay 114.747.501.129 đồng, 

tăng quyết toán chi chuyển nguồn sang năm sau tương ứng 114.747.501.129 đồng. 

- Ngân sách năm 2018 của thành phố đã được HĐND thành phố phê chuẩn 

ngày 06/12/2019 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, trong đó quyết toán vay của 

ngân sách địa phương là 182.733.562.820 đồng. 

- Tại Công văn số 2501/BTC-NSNN ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính về việc 

rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, xác nhận tổng mức vay của thành 

phố trong năm 2018 là 297.481.063.949 đồng, tăng thêm 114.747.501.129 đồng so 

với số đã được phê duyệt quyết toán do hạch toán bổ sung khoản vay từ nguồn 

Chính phủ vay về cho vay lại đã đủ thủ tục ghi nợ NSĐP; và đề nghị UBND thành 

phố báo cáo với HĐND thành phố để bổ sung ghi nợ NSĐP khoản vay, đồng thời 

hạch toán tăng chi chuyển nguồn sang năm 2019 để thực hiện dự án. 

Ban KTNS thống nhất với nội dung bổ sung, điều chỉnh quyết toán ngân sách 

năm 2018 theo đề nghị của UBND thành phố trình HĐND thành phố. Như vậy, sau 

khi điều chỉnh, thì quyết toán ngân sách của thành phố năm 2018: 

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 22.825.766.827.177 đồng (tăng 

114.747.501.129 đồng thu từ các khoản vay); trong đó, tổng thu ngân sách địa 

phương là 20.126.718.441.316 đồng; 

+ Tổng chi ngân sách địa phương là 16.827.464.160.820 đồng (tăng chi chuyển 

nguồn sang năm sau 114.747.501.129 đồng); 

+ Kết dư ngân sách năm 2018 (Thu - Chi của địa phương) là 3.299.254.280.496 

đồng; 

+ Tổng mức vay trong năm của NSĐP là 297.481.063.949 đồng. 

Về dự thảo nghị quyết: Đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo Nghị quyết chỉ 

thông qua các nội dung có thay đổi theo đề nghị tại Công văn số 2501/BTC-NSNN, 

các nội dung khác không thay đổi, được thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND.  
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2. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 04/7/2020 

(Thay thế Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 23/6/2020) của UBND thành phố về việc 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 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 2020 

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 2020 tổng số là 185,197 tỷ đồng, bao 

gồm: 

+ Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất: 2,247 tỷ đồng. 

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 14,600 tỷ đồng. 

+ Thu bổ sung từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2019: 101,070 tỷ 

đồng. 

+ Thu bổ sung từ thu hồi vốn ứng trước: 67,280 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 185,197 tỷ đồng. 

Ban KTNS thống nhất với dự toán bổ sung thu, chi ngân sách năm 2020 như 

nội dung trình. 

3. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 04/7/2020 

(Thay thế Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 23/6/2020) của UBND thành phố về việc 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND thành 

phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 

Bổ sung phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2020 tăng 185,197 tỷ đồng bao 

gồm: 

- Tăng ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh 2,247 tỷ 

đồng (đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất tại Công văn số 

61/HĐND-TT ngày 12/3/2020); 

- Phân bổ 14,600 tỷ đồng từ nguồn Trung ương bổ sung có muc tiêu: hỗ trợ 

kinh phí tổ chức đại hội Đảng 11,800 tỷ đồng và thưởng vượt dự toán 2,800 tỷ đồng; 

- Bổ sung kết dư năm 2019 là 101,070 tỷ đồng phân bổ chi gồm: 89,991 tỷ 

đồng hoàn trả vốn ứng trước mua nền đất tái định cư cho Quỹ Phát triển đất theo 

Công văn số 263/KV V-TH ngày 18 tháng 6 năm 2020 và 11,079 tỷ đồng thực hiện 

duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình (đã được Thường trực HĐND thành phố 

thống nhất tại Công văn số 144/HĐND-TT ngày 08/5/2020); 

- Nguồn thu hồi vốn ứng trước theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 

23/3/2020 của UBND thành phố tổng là 81,929 tỷ đồng; UBND thành phố trình 

HĐND thành phố tại kỳ họp này bổ sung dự toán thu - chi là 67,280 tỷ đồng để phân 
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bổ chi: 13,680 tỷ đồng thực hiện Dự án Kè chống sạt lở sông Trà Nóc khu vực Thới 

Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy; phân bổ 53,600 tỷ đồng theo danh 

mục phụ lục đính kèm. 

    Ngoài ra, UBND thành phố trình điều chỉnh dự toán ghi thu, ghi chi giữa các 

địa phương (không tăng giảm tổng dự toán được giao - Phụ lục I) và trình phân bổ 

các nguồn kinh phí chi thường xuyên đã giao đầu năm nhưng chưa giao dự toán chi 

tiết là 349,535 tỷ đồng, gồm: Đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 110,314 tỷ đồng 

(Phụ lục II.a) và sẽ thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2020 là 239,221 tỷ 

đồng (Phụ lục II.b). 

Theo dự kiến của UBND thành phố, ngân sách thành phố sẽ hụt thu 2.018 tỷ 

đồng theo dự toán HĐND thành phố giao, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Nghị 

quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sẽ thực hiện cắt giảm tối thiểu 

70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi 

thường xuyên khác. Do đó, Ban KTNS đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND thành 

phố có Kế hoạch giảm chi tương ứng để chủ động trong thực hiện ngân sách năm 

2020. 

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. 

4. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 22/6/2020 

của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án xây dựng 

phòng họp và cải tạo sửa chữa trụ sở Thành ủy, Hội trƣờng Thành ủy 

UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng phòng họp và cải tạo sửa chữa trụ sở Thành ủy, Hội trường Thành ủy 

phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 17 và khoản 2 Điều 27 của Luật Đầu tư 

công năm 2019. 

Việc đầu tư xây dựng dự án đã được tập thể Thường trực Thành ủy đồng ý chủ 

trương tại Thông báo số 723-TB/VPTU ngày 21/11/2019, được Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy 

định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Đầu tư công năm 2019. Dự án hoàn thành đảm 

bảo điều kiện tổ chức các sự kiện quan trọng, hội nghị của Thành ủy; góp phần 

hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo sự khang trang, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Về nguồn vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 49,305 tỷ đồng, trong 

đó dự kiến bố trí năm 2020 là 15 tỷ đồng (nguồn vốn được cân đối trong kế hoạch 
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đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020), số vốn còn lại sẽ được cân đối vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Ban KTNS thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án theo đề nghị của 

UBND thành phố trình HĐND thành phố. Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thực 

hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định, thực hiện giải ngân hết chỉ tiêu khi 

được giao vốn kế hoạch. 

5. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 06/7/2020 

(Thay thế Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 19/6/2020) 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. Đối với kế hoạch vốn thực hiện dự án 

UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh, bổ sung tổng số 37 dự 

án (tăng vốn 21 dự án, giảm vốn 16 dự án) với nguồn vốn được điều chỉnh trong kế 

hoạch đầu tư công đã được thông qua (không làm tăng, giảm tổng nguồn). Đối với 

21 dự án tăng vốn, bao gồm 14 dự án đã có trong danh mục được thông qua trước 

đây, còn 07 được bổ sung ngoài danh mục là các dự án đã hoàn thành, bổ sung vốn 

để tất toán dự án, chỉ có dự án Xây dựng phòng họp và cải tạo, sửa chữa trụ sở 

Thành ủy, Hội trường Thành ủy là dự án mới (được trình HĐND thành phố phê 

duyệt chủ trương đầu tư đồng thời tại kỳ họp này). 

b. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư 

Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ là 19,650 tỷ đồng, trình giảm vốn 

7,680 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn vốn chuẩn bị đầu tư còn lại là 27,330 tỷ đồng, 

UBND trình phân bổ cho 85 dự án để chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Ban KTNS thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 theo nội dung Tờ trình của UBND thành phố; đồng thời, đề 

nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung 

thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công được HĐND thành phố thông qua, bố 

trí vốn chuẩn bị đầu tư đủ cho các dự án dự kiến triển khai thực hiện trong năm 

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

6. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 12/6/2020 

về việc giao UBND thành phố quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với một số dự 

án đầu tƣ công nhóm C 

Theo Luật đầu tư công năm 2019, trừ các chương trình, dự án thuộc thẩm 

quyền Trung ương quyết định, thì tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên đều thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND thành phố. 

Mặt khác, tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công cũng quy định “Trong 

trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân 
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dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp 

với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa 

phương”; Do đó, để tăng tính chủ động cho UBND thành phố, việc HĐND thành 

phố giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu 

tư công nhóm C là đúng thẩm quyền và phù hợp với điều kiện của thành phố. 

 Về các nội dung HĐND thành phố giao cho UBND thành phố: HĐND thành 

phố giao cho UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc các 

khoản 2, 3, 4 Điều 10 (Tiêu chí phân loại dự án nhóm C) của Luật đầu tư công năm 

2019. 

 Ban KTNS thống nhất với các nội dung UBND thành phố trình HĐND 

thành phố; đồng thời, đề nghị UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp, tham mưu UBND thành phố định kỳ báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp 

thường lệ về các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền được giao. 

 Về hiệu lực của Nghị quyết: Đề nghị Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 8 năm 2020. 

7. Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 25/6/2020 về việc xin ý kiến HĐND 

thành phố về Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố 

Cần Thơ 

Theo quy định tại Điều 55 và Điều 62 của Luật Đầu tư công năm 2019, 

UBND thành phố phải trình HĐND thành phố cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn tổng cộng 3 lần10 trước khi trình HĐND thành phố nhiệm kỳ sau phê 

duyệt tại kỳ họp thứ nhất. Nếu căn cứ vào mốc thời gian, đến nay UBND thành phố 

đã trình HĐND thành phố cho ý kiến lần 2 để hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Công văn số 

5743/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố trình 

HĐND thành phố cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 với dự kiến tổng nguồn vốn là 35.886 tỷ đồng, tăng 8.354 tỷ đồng trên cơ sở dự 

kiến tăng trưởng GRDP là 7,5 - 8% là phù hợp với dự thảo Nghị quyết của Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó NSĐP dự kiến chi 

cho đầu tư phát triển là 27.026 tỷ đồng, tăng 7.374 tỷ đồng, bình quân tăng 6%/năm 

so với tổng nguồn vốn đầu tư được giao trong giai đoạn 2016 - 2020 là tương đối phù 

hợp; tuy nhiên, để có cơ sở cho Đại biểu HĐND thành phố xem xét thì cần phải có 

kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 để xác định tổng cân đối thu - chi 

                                           
10

 - Lần 1: Trước khi hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính - việc này phải thực hiện trong 

năm thứ tư của kỳ kế hoạch trước (trong năm 2019); 

    - Lần 2: Trước ngày 15 tháng 6 năm thứ năm của kỳ kế hoạch trước (trước 15/6/2020); 

    - Lần 3: Trước ngày 05 tháng 12 năm thứ năm của kỳ kế hoạch trước (trước 05/12/2020). 
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ngân sách cho giai đoạn tới; nhất là trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố phải cân 

đối để trả nợ các nguồn vốn vay tương đối lớn11. Do đó, ở lần xin ý kiến sau (sau khi 

có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính), Ban KTNS đề nghị 

UBND thành phố trình HĐND thành phố đồng thời Kế hoạch tài chính 5 năm giai 

đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 

6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai 

đoạn 2021 - 2025 để Đại biểu xem xét, quyết nghị. 

 Về bố cục và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn được nêu trong Kế hoạch: Đáp 

ứng các nội dung theo quy định tại Điều 49, Điều 51 của Luật đầu tư công. Nhìn 

chung, trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố tập trung đầu tư cho lĩnh vực giao 

thông và hạ tầng phát triển đô thị để tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư để 

phát triển, qua đó giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách và tăng dần nguồn lực 

đầu tư ngoài ngân sách là phù hợp; bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục đầu tư nâng 

cấp các công trình giáo dục, các công trình phục vụ cộng đồng, xã hội... 

Ban KTNS kiến nghị: 

- Nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, trong khi nhu cầu vốn lớn; do đó, đề nghị 

các ngành, các địa phương xác định thứ tự ưu tiên các công trình, tập trung các dự án 

trọng điểm, trước nhất là các công trình đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của địa 

phương, của ngành. 

- Khi dự kiến được danh mục đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025, đề 

nghị các chủ đầu tư sớm thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, đảm bảo các điều kiện 

theo quy định để được bố trí vốn kế hoạch thực hiện. 

- Đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư mà thành phố đã có các quyết định 

đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời khi xác định các dự án sẽ được đầu tư 

mới trong giai đoạn 2021 - 2025 cũng cần xác định nhu cầu tái định cư của các dự án 

này để chủ động trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khắc phục những hạn 

chế được nêu trong các báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước, tăng hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư công. 

8. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 03/7/2020 

(Thay thế Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 15/6/2020) của UBND thành phố về việc 

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

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

UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua danh mục bổ sung 14 dự án 

với tổng diện tích đất bổ sung thu hồi là 23,31ha và chuyển mục đích sử dụng đất 

                                           
11

 Tổng dư nợ đến cuối năm 2022 dự kiến là 4.188,264 tỷ đồng (Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 29/11/2019 

của UBND thành phố về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020). 
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trồng lúa (dưới 10ha) 02 dự án, với tổng diện tích đất trồng lúa: 1,49ha là phù hợp theo 

quy định của Luật Đất đai năm 2013. 

- Trong 14 dự án trình bổ sung, bao gồm 10 dự án chưa được ghi vào danh mục 

thu hồi đất năm 2020, 04 dự án đã được ghi vào danh mục thu hồi đất năm 2020, nay 

trình bổ sung tăng thêm diện tích đất thu hồi trong năm, cụ thể như sau: 

+ 10 dự án trình bổ sung danh mục: Có 04 dự án đã được thực hiện thu hồi đất 

các năm trước, nay trình bổ sung để tiếp tục thực hiện, 06 dự án còn lại là các dự án có 

diện tích thu hồi đất nhỏ, sử dụng nguồn vốn ngân sách. 

+ 04 dự án đã có trình bổ sung diện tích: Có 02 dự án sử dụng nguồn vốn ngân 

sách trình bổ sung phần nhỏ diện tích để thực hiện hết dự án (Dự án Khu tái định 

cư Bình Thủy - khu 1 bổ sung 0,033ha; Dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo 

trợ xã hội bổ sung 0,22ha). 02 dự án vốn ngoài ngân sách đã thực hiện thu hồi đất 

trong năm, nay trình bổ sung thêm một phần diện tích để tiếp tục triển khai. 

Ban KTNS thống nhất 14 dự án trình bổ sung thu hồi đất trong năm 2020; kiến 

nghị UBND thành phố giao đơn vị tham mưu và các địa phương đề nghị các chủ đầu 

tư, nhà đầu tư lập kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết cho công tác thu hồi đất của dự 

án; đồng thời, theo dõi, kiểm tra thường xuyên các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong thực 

hiện công tác thu hồi đất đối với các dự án mà Nghị quyết đã thông qua. 

- Đối với 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 2013 12, Ban 

KTNS thống nhất theo nội dung UBND thành phố trình. Về vị trí đất trồng lúa xin 

chuyển mục đích sử dụng, đề nghị cần đảm bảo không nằm trong vùng diện tích 

bảo vệ đất trồng lúa theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 

số 52/NQ-CP ngày 10/5/2018 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. 

9. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 

02/7/2020 (Thay thế Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 15/6/2020) của UBND thành 

phố về việc ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

ngƣời cao tuổi 

Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết: UBND thành phố trình HĐND thành 

phố ban hành Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 

18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ; ưu đãi tín 

dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.  

                                           
12

 “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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Về mức chi: UBND thành phố trình HĐND thành phố quy định mức chi tặng 

quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi đối với 02 nhóm tuổi là 90 tuổi và 100 tuổi 

cao hơn mức chi tối thiểu được quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC; đồng 

thời trình quyết định mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi 

và trên 100 tuổi phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của 

thành phố.  

Ban KTNS thống nhất với các nội dung UBND thành phố trình HĐND thành phố. 

10. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 

12/6/2020 về việc quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc 

Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết: UBND thành phố trình HĐND thành 

phố quy định mức kinh phí hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

nước tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11, 

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 

hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

Về mức kinh phí hỗ trợ: Phù hợp với tình hình thực tế và khả năng đáp ứng 

nguồn lực của thành phố, không vượt mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Nghị định 

số 77/2018/NĐ-CP. 

 Ban KTNS thống nhất với các nội dung UBND thành phố trình HĐND thành phố. 

11. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 

15/6/2020 về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết: UBND thành phố trình HĐND thành 

phố quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 

tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Về các nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ: Phù hợp với tình hình thực tế và khả 

năng đáp ứng nguồn lực của thành phố để thực hiện chính sách, không vượt mức hỗ 

trợ tối đa theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP. 

 Ban KTNS thống nhất với các nội dung UBND thành phố trình HĐND thành phố. 

12. Dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 

03/7/2020 (Thay thế Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 15/6/2020) của UBND thành 

phố về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố quy định nội dung chi, mức 

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông 

Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết: UBND thành phố trình HĐND thành 

phố quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông phù hợp với 

quy định tại Điều 10, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 
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của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông. 

Về nội dung chi, mức hỗ trợ: Căn cứ vào các nội dung chi, mức chi hoạt động 

khuyến nông của cấp Trung ương, UBND thành phố trình các nội dung chi, mức 

chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và đạt được mục tiêu khuyến nông của 

thành phố.  

Ban KTNS cơ bản thống nhất với các nội dung UBND thành phố trình HĐND 

thành phố; tuy nhiên, đề nghị cơ quan tham mưu làm rõ nột số nội dung sau: 

- Tại số thứ tự 3.2.1 và 3.2.2 của Phụ lục I kèm theo Dự thảo nghị quyết, đề 

nghị cơ quan trình soạn thảo xác định rõ hai đối tượng là “Người nông dân sản 

xuất nhỏ” và “Người nông dân sản xuất hàng hóa” để tạo sự thuận lợi trong quá 

trình áp dụng, triển khai nghị quyết. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KTNS tại kỳ họp thứ 17 của HĐND 

thành phố, 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; 

- Lưu: VT,TH,VT,72. 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Anh Huy 

 

 

 

 

 


		2020-07-07T16:15:39+0700
	Việt Nam
	Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố<tthdnd@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




