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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn
 tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025
(Tài liệu trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 4)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Nghị quyết 
quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp 
ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 như 
sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân 
sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2021:

1. Kết quả đạt được:
Sau gần 05 năm thực hiện quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2017-2021 đã đạt được một số kết quả:

- Tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất theo hướng tăng cường 
nguồn thu cho cấp huyện, cấp xã khuyến khích các địa phương phát huy tính chủ 
động, sáng tạo và tạo điều kiện cho các cấp chính quyền địa phương tăng cường 
quản lý, khai thác đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu 
cho NSNN, từng bước đáp ứng nhu cầu nguồn vốn thực hiện chương trình nông 
thôn mới, tăng cường tính chủ động của ngân sách các cấp trong tạo nguồn lực 
cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao đời 
sống nhân dân.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất tăng mạnh qua các năm và ngày càng chiếm 
tỷ trọng lớn trong tổng chi đầu tư phát triển tại địa phương: Tổng thu tiền sử 
dụng đất giai đoạn 2017-2021 thu được 17.625 tỷ đồng, đạt 257% so với dự toán 
giao, chiếm 76% tổng chi đầu tư phát triển tại địa phương, trong đó thu tiền sử 
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dụng đất ngân sách cấp huyện, cấp xã hàng năm đều tăng và vượt tỷ lệ khá cao 
(294%) so với dự toán được HĐND, UBND tỉnh giao từ đầu năm.

- Việc điều tiết nguồn tiền sử dụng đất để lại chủ yếu cho ngân sách cấp 
huyện, cấp xã đã khuyến khích, thúc đẩy, hỗ trợ cho các huyện, thành phố, thị xã 
trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng CTMTQG nông thôn mới. 
Toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu, cơ bản các đơn vị cấp huyện được công nhận là huyện nông 
thôn mới, bộ mặt nông thôn Hải Dương đã đổi mới rõ rệt, các công trình xây 
dựng khang trang và ngày càng hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 
sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nguồn kinh phí được đầu tư và sử dụng có 
hiệu quả, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu đảm bảo các tiêu chí xã 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Các cơ chế đặc thù về tài chính, trong đó có cơ chế đặc thù về ưu tiên tạo 
nguồn lực từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã tạo động lực thúc đẩy thành phố Hải 
Dương trở thành thành phố loại 1, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội của 
tỉnh dẫn dắt các địa phương khác cùng phát triển, thị xã Chí Linh đã  trở thành 
thành phố, huyện Kinh Môn đã trở thành thị xã trong giai đoạn 2015-2020. 
Nguồn lực từ cơ chế đặc thù ưu tiên cho các thành phố, thị xã đầu tư cho các 
công trình trọng điểm, có tính lan tỏa, phù hợp với thực tiễn, từng bước tạo lập 
được hệ thống hạ tầng cơ sở khung vững chắc, đồng bộ để thành phố, thị xã phát 
triển không gian đô thị, nông thôn, từng bước hình thành các dự án, các khu, 
cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn vào đầu tư 
kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thị xã. 
Diện mạo của thành phố, thị xã thay đổi từng ngày, khang trang từ trụ sở hành 
chính các cấp đến các công trình giao thông đô thị, giao thông nông thôn, công 
trình công cộng, văn hóa, y tế… có thể nói với cơ chế đặc thù đã tạo cho thành 
Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn tạo sự bứt phá trong khoảng thời gian 
ngắn trong giai đoạn 2016-2021.

- Các địa phương chấp hành tốt dự toán thu - chi tiền sử dụng đất; tuân thủ 
kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thu tiền sử dụng đất 
gắn với nhiệm vụ chi, tránh lãng phí nguồn lực công. Sử dụng nguồn thu từ đất 
theo nguyên tắc ưu tiên thanh toán trả nợ đọng trong xây dựng cơ bản và các dự 
án giải phóng mặt bằng, đầu tư tạo quỹ đất bán đấu giá, đầu tư các công trình hạ 
tầng giao thông, thủy lợi, trường học và hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển KT-
XH. Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất chỉ bố trí cho các dự án trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, toàn bộ số thu tiền sử đụng 
đất phải nộp ngân sách, kinh phí GPMB và đầu tư cơ sở hạ tầng không được để 
lại ghi thu ghi chi quản lý qua ngân sách hay không được khấu trừ trực tiếp tiền 
sử dụng đất, phải lập dự toán cân đối thu chi. Các huyện đã sử dụng phần kinh 
phí thu tiền sử dụng đất được điều tiết ngân sách cấp huyện xã một cách có hiệu 
quả và tiết kiệm nhất để cân đối GPMB, đầu tư hạ tầng khu dân cư (chiếm tỷ 
trọng là 18-19% trên tổng số thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp huyện, 
xã) và thực hiện đấu giá để tạo được số thu tiền sử dụng đất cao nhất có thể. 
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2. Một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện:
- Qua gần 5 năm thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền 

sử dụng đất, công tác xây dựng dự toán thu chưa sát với thực tế, thu điều tiết 
ngân sách tỉnh đạt không cao thậm chí có những năm hụt thu so với dự toán, 
trong đó năm 2017 đạt 73% dự toán, hụt thu 38 tỷ đồng; năm 2018 đạt 99% dự 
toán, hụt thu 3 tỷ đồng; năm 2019 đạt 150% dự toán, tăng thu 353 tỷ đồng; năm 
2020 đạt 224% dự toán; dự kiến cả năm 2021 đạt 147% dự toán. Trong khi đó ngân 
sách cấp huyện, cấp xã qua các năm đều tăng thu rất cao dẫn đến việc không phát 
huy được vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh.

- Thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2021 chỉ 
chiếm 15% trong tổng thu tiền sử dụng đất tại 03 cấp ngân sách. Số thu của 3 địa 
phương Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn được hưởng cơ chế đặc thù nên giai 
đoạn 2017-2021 chiếm tỷ lệ lớn 35% trong tổng số thu ngân sách toàn tỉnh. Do 
đó việc tạo cơ chế đặc thu cùng một giai đoạn cho 3 địa phương nâng cấp lên đô 
thị dẫn đến số thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh chỉ còn lại rất ít, không có nguồn 
lực để tập trung xây dựng các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng tỉnh.Với số thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh chiếm tỷ trọng như vậy rất 
khó khăn trong công tác điều hành chung của ngân sách, trong khi đó ngân sách 
tỉnh vừa phải đảm bảo các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh vừa phải cân 
đối hỗ trợ thêm cho các huyện, thành phố, thị xã. 

- Công tác quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
cần phải tiến hành qua rất nhiều quy trình, thủ tục dẫn đến tiến độ thực hiện 
công tác đấu giá đem lại nguồn thu cho ngân sách rất chậm, chủ yếu là thực hiện 
trong những tháng cuối năm kế hoạch mới hoàn tất được các quy trình, thủ tục 
để đưa ra quỹ đấu giá ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư phát triển kinh tế- xã hội 
của địa phương.

- Ngân sách cấp xã có xu hướng được hưởng số thu điều tiết từ đất dự án 
và đất trụ sở các cơ quan đơn vị và tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu đất phần nhiều 
về xã, trong khi nhiệm vụ chi cấp xã không thể hỗ trợ nhiệm vụ chi cấp huyện 
hoặc các xã khác nếu nguồn thu lớn dẫn đến lãng phí nguồn lực, chỉ tập trung 
đầu tư vào xã có nguồn thu, còn những xã không có nguồn thu, ngân sách huyện 
không có nguồn để cân đối hỗ trợ, dẫn đến mất cân bằng trong cơ sở hạ tầng 
giữa các xã có nguồn thu từ đất và xã không có nguồn thu từ đất . Mặt khác, 
UBND cấp xã ở một số địa phương còn mang tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ 
trợ của tỉnh và huyện; chưa năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện các 
nhiệm vụ để tạo nguồn thu; chưa tích cực trong việc phối hợp tuyên truyền tổ 
chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu 
quả thực hiện dự án.

- Mặc dù được hưởng tỷ lệ điều tiết tiền đất dôi dư cao: Năm 2017-2018: 
100% ngân sách cấp xã, năm 2019-2021: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 10%;  ngân 
sách cấp huyện hưởng 10%;  ngân sách cấp xã hưởng 80%; nhưng việc đẩy 
nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư chưa thực sự được quan tâm, chỉ chiếm 2,8% 
tổng thu ngân sách.
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- Việc để tỷ lệ điều tiết cao cho ngân sách cấp huyện, cấp xã cũng có hạn 
chế do không đủ khả năng về nguồn vốn GPMB, đầu tư hạ tầng nên các huyện, 
xã có xu hướng chia nhỏ quy hoạch, phân chia nhỏ dự án, không nghiên cứu một 
quy hoạch lớn, có tầm nhìn. Trong giai đoạn 2017-2021, mới chỉ có duy nhất 1 
dự án Ecoriver là dự án địa phương thực hiện GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất 
cho doanh nghiệp, để có môt khu đô thị xanh, sạch, đẹp, quy hoạch chuyên 
nghiệp, đồng bộ.

- Việc thực hiện rà soát, kê khai, sắp xếp lại, xử lý nhà đất công chưa 
được các địa phương tích cực thực hiện nên số thu từ nguồn thu này giai đoạn 
2017-2021 chiếm tỷ trọng không lớn 1,48% tổng thu tiền sử dụng đất. 

II. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành tỷ lệ điều tiết mới:
1. Căn cứ pháp lý:
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH: Theo điểm d, khoản 9, Điều 

30 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:
“d) Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các 
khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này và các khoản thu phân 
chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương;”

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 17, giai đoạn 
2021-2025 đã các định: “Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng 
điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu”. Do vậy, cần 
một nguồn lực lớn tập trung, tránh dàn trải để đầu tư, tạo nền tảng cho sự đột 
phát về phát triển kinh tế.

- Thông báo số 165/TB-VP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh Hải Dương kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên 
họp Thường trực HĐND tỉnh ngày 29/9/2021 về phương án tỷ lệ (%) phân chia 
nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2022-2025.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025

Việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử 
dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-
2025 nhằm huy động các nguồn lực từ đất đai phù hợp với nhu cầu nguồn vốn 
cho đầu tư phát triển ở các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, 
vừa đảm bảo tính chủ động cho ngân sách cấp huyện, xã vừa đảm bảo vai trò 
chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh, kế thừa và phát huy những hiệu quả, tiến bộ của 
các quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 
trước. Đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế của các giai đoạn trước, tạo 
điều kiện cho các huyện, thành phố, thị xã chủ động, khai thác tiềm năng trong 
việc huy động nguồn thu tiền sử dụng đất phục vụ cho nhiệm vụ đầu tư phát 
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triển của địa phương; tạo ra cơ chế khuyến khích các cấp chính quyền địa 
phương quan tâm, chăm lo đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi 
trường cho sản xuất kinh doanh để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

- Nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 
là rất lớn khoảng 63.216 tỷ đồng, trong đó nhu cầu phân bổ vốn từ tiền sử dụng 
đất ngân sách tỉnh 58.836 tỷ đồng, vốn XDCB tập trung ngân sách cấp tỉnh 
khoảng 13.125 tỷ đồng (bình quân 2.625 tỷ đồng/năm)  mới có thể đảm bảo 
nguồn vốn cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết 
đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 như: (1) Tuyến đường 
trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện, kết nối từ đường tỉnh 392 huyện Bình Giang 
với đường tỉnh 396 đi huyện Ninh Giang, (2) Trung tâm đào tạo, huấn luyện và 
thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp Văn hóa Thể thao tỉnh, (3) Hạ tầng kỹ thuật, 
dịch vụ công nghệ thông tin của chính quyền điện tử và đô thị thông minh và các 
dự án, công trình khác của tỉnh.

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp 
ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2021 theo hướng tăng 
cường nguồn thu cho cấp huyện, cấp xã phục vụ nhiệm vụ xây dựng hạ tầng 
hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới cho cấp huyện, cấp xã đến nay đã hoàn thành, 
trong giai đoạn tới tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu, tuy nhiên nhu cầu về nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng không lớn 
như trong giai đoạn 2010-2021, chủ yếu tập trung hỗ trợ sản xuất kinh doanh 
nâng cao hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

- Cơ chế đặc thù về tài chính, trong đó có đặc thù về tỷ lệ điều tiết thu tiền 
sử dụng đất cho thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn đã 
phát huy hiệu quả: Thành phố Hải Dương đã trở thành thành phố loại 1; thị xã 
Chí Linh đã trở thành thành phố; huyện Kinh Môn đã trở thành thị xã. Trong 
giai đoạn 2021- 2025, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII mục 
tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển các đô thị và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ, bền vững.

III. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết:
1. Quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng 

đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 
2023-2025 làm cơ sở phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân 
sách theo hướng khuyến khích hình thức đấu giá đất, sử dụng hiệu quả giá trị 
nguồn lực thu được từ đất, tập trung nguồn thu để xây dựng các công trình trọng 
điểm có tính lan tỏa, cụ thể như sau:

Tỷ lệ phân chia nguồn thu
TT Các khoản thu Tổng thu 

NSNN (%) Trung 
ương Tỉnh Huyện Xã

1 Đấu giá toàn bộ dự án thu tiền sử dụng đất cho tổ 
chức, doanh nghiệp      

1.1 Trường hợp sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh để giải 
phóng mặt bằng 100 80 20
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1.2
Trường hợp sử dụng Ngân sách cấp huyện, Ngân 
sách cấp xã giải phóng mặt bằng (theo quy định của 
pháp luật)

100 40 60

2
Cấp huyện hoặc cấp xã làm chủ đầu tư thực hiện 
giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và đấu giá 
cho từng lô đất

2.1 Năm 2022 100 20 60 20

2.2 Năm 2023-2025 100 40 45 15

3 Đấu thầu dự án cho doanh nghiệp 

3.1 Năm 2022 100 70 30

3.2 Năm 2023-2025 100 80 20

4 Đối với diện tích giao đất tái định cư có thu tiền sử 
dụng đất 

4.1 Đất khu vực phường, thị trấn 100 30 50 20

4.2 Đất khu vực xã 100 30 40 30

5
Đất chuyên dùng, đất trụ sở, đất thuộc tài sản 
công do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nhà nước 
quản lý

5.1 Cấp Trung ương quản lý, thực hiện đấu giá chuyển 
mục đích sử dụng đất 100 100

5.2 Cấp tỉnh quản lý,  thực hiện đấu giá chuyển mục đích 
sử dụng đất 100 100

5.3 Cấp huyện quản lý, thực hiện đấu giá chuyển mục 
đích sử dụng đất 100 50 50

Riêng thu tiền sử dụng đất từ đấu giá Trụ sở Phòng 
Tài chính – Kế hoạch, trụ sở Phòng Giáo dục và đào 
tạo, trụ sở Đài phát thanh huyện Tứ Kỳ để đầu tư 
công trình trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ

100 100

5.4 Cấp xã quản lý, thực hiện đấu giá chuyển mục đích 
sử dụng đất 100 50 50

6
Đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất 
được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (hộ 
gia đình, cá nhân) 

100 20 30 50

7 Thu tiền sử dụng đất dôi dư 100 100

8

Đối với các dự án thu tiền sử dụng đất để đầu tư 
các công trình trọng điểm giao cho cấp huyện làm 
chủ đầu tư đáp ứng tiêu chí theo quy định của 
UBND tỉnh 

100 100

2. Các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tỷ lệ điều tiết ngân sách cấp 
huyện được hưởng trình Hội đồng nhân dân cấp huyện bổ sung, hỗ trợ đầu tư 
cho các xã, phường, thị trấn có dự án trên địa bàn phù hợp với thực tế số thu tiền 
sử dụng đất.

3. Các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm bố trí tỷ lệ phần trăm (%) 
tối thiểu trên tổng thu điều tiết ngân sách cấp huyện và cấp xã để thực hiện công 
tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, đăng ký biến động, 
chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 
định hiện hành (trong đó ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí cho ngân sách 
cấp xã).

IV. Thời gian thực hiện: Đề nghị cho phép áp dụng thực hiện từ niên độ 
ngân sách 2022 và giai đoạn 2023-2025. 
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Các quy định trước đây của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương hết hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

    Triệu Thế Hùng
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