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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc 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

(Báo cáo tại kỳ họp thứ 4- HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình về việc 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 và Dự thảo Nghị quyết kèm 
theo; Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết:
Trong giai đoạn 2017-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 24/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ban hành 
quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa 
các cấp ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, để tạo động lực phát triển cho đô thị 
trung tâm thành phố Hải Dương, 02 đô thị vệ tinh thành phố Chí Linh và thị xã 
Kinh Môn; HĐND tỉnh đã ban hành cơ chế đặc thù về tài chính cho 3 địa phương 
thông qua Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết số 21/2018/NQ-
HĐND, Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 10/2020/NQ-
HĐND. Trong đó, thực hiện tăng tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất cấp 
huyện, cấp xã và giảm tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh.

Tổng thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2017-2021 của toàn tỉnh đạt 17.625 tỷ 
đồng, bằng 257% dự toán. Trong đó thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện, 
cấp xã hàng năm đều tăng và vượt tỷ lệ khá cao so với dự toán được HĐND, 
UBND tỉnh giao từ đầu năm.

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) 
phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo 
tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh 
trong giai đoạn vừa qua: tập trung đầu tư hướng về cơ sở, gia tăng giá trị nguồn 
lực đất đai để xây dựng nông thôn mới và nâng cấp đô thị. 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. Nâng cấp đô thị là 
một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ, đã hình thành một số khu đô thị mới 
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hiện đại, có thiết kế đồng bộ. Ba địa phương được hưởng cơ chế đặc thù đã hoàn 
thành nâng cấp đô thị và nhiệm vụ nông thôn mới trước thời hạn1.

Qua 05 năm, việc thực hiện các tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền đất gặp một 
số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế như: 

- Công tác xây dựng dự toán thu chưa sát với tình hình thực tế, số thu điều 
tiết về ngân sách tỉnh chỉ chiếm 15% tổng thu tiền sử dụng đất tại 03 cấp ngân 
sách, ngân sách tỉnh có những năm bị hụt thu so với dự toán2. Do đó, ngân sách 
tỉnh gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành ngân sách, vừa bố trí nguồn 
lực để đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh và cân đối hỗ trợ thêm cho các 
huyện, thành phố, thị xã.

- Hiệu quả đầu tư công của các địa phương chưa đạt được như kỳ vọng. 
Nhiều địa phương thực hiện ủy quyền cho cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ chi 
đầu tư của cấp huyện; điều này khiến ngân sách huyện không thực sự giữ vai trò 
chủ đạo trong quá trình điều hành ngân sách; không tập trung được nguồn lực để 
đầu tư các công trình, dự án trọng điểm mang tính động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Trong giai đoạn 2017-2021, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu 
tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo hướng 
tăng cường nguồn thu cho ngân sách cấp huyện và cấp xã để hoàn thành các 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nâng cấp đô thị. Do đó, một số địa phương 
vận dụng chia nhỏ dự án để làm tăng nguồn thu cho ngân sách cấp huyện, xã; 
chưa xây dựng được quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, chưa thực hiện vai trò định 
hướng và đảm bảo tính đồng bộ, hiện tại, nâng cao giá trị đất đai.

- Trên thực tế, các xã có số thu tiền sử dụng đất lớn đều là các xã có vị trí 
địa lý thuận lợi, điều kiện hạ tầng giao thông phát triển. Những xã này đã cơ bản 
hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng thiết yếu. Trong khi đó, những xã có điều kiện khó 
khăn, nhu cầu nguồn lực lớn để đầu tư, số thu đạt được lại rất thấp. 

Bên cạnh đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-
2025 đã xác định một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ là: “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 đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc 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 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Về tỷ lệ điều tiết
1. Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với danh mục các khoản thu và tỷ lệ 

điều tiết đối với từng khoản thu do UBND tỉnh đề xuất. Việc thống nhất thực 

1 Thành phố Hải Dương lên đô thị loại I, thị xã Chí Linh lên thành phố và huyện Kinh Môn lên thị xã. Thành phố 
Chí Linh và thị xã Kinh Môn là hai địa phương về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.
2 Năm 2017 đạt 73% dự toán, hụt thu 38 tỷ đồng. Năm 2018 đạt 99% dự toán, hụt thu 3 tỷ đồng.
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hiện tỷ lệ điều tiết chung cho các huyện, thị xã, thành phố là phù hợp với mục 
tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới; tạo sự phát triển 
đồng đều, đảm bảo tính công bằng giữa các địa phương nhưng vẫn thúc đẩy 
động lực phấn đấu của các địa phương thông qua việc tạo cơ chế giao UBND 
cấp huyện làm chủ đầu tư dự án giao thông trọng điểm có tính kết nối liên vùng, 
tạo động lực lan tỏa cần thiết phải đầu tư.

Phương án phân chia đã có sự 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, 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 đầu tư phát triển của địa phương. Việc quy 
định tỷ lệ điều tiết cụ thể đối với từng loại hình đấu giá, đấu thầu tiền sử dụng 
đất sẽ khuyến khích cấp huyện có sự cân nhắc tính toán để thuận lợi trong quá 
trình triển khai, nhưng cũng không làm giảm kinh phí điều tiết ngân sách cấp 
tỉnh. 

Căn cứ tỷ lệ điều tiết ngân sách được hưởng, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trình HĐND cùng cấp hỗ trợ hoặc bổ sung cho cấp xã các công trình 
văn hóa, xã hội, giao thông, công cộng phù hợp với thực tế của địa phương.

2. Về thời gian thực hiện: Nhất trí thực hiện trong năm 2022 và giai đoạn 
2023-2025.

III. Về Dự thảo Nghị quyết: Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị 
quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, 
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch 
HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Đề nghị HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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