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BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021, 2022

 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách tỉnh và dự toán 
ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022; sau khi xem xét Báo cáo điều chỉnh dự 
toán ngân sách địa phương năm 2021, 2022 của UBND tỉnh và qua giám sát thực 
tế, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:

Điều 30 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 quy 
định thẩm quyền của HĐND các cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa 
phương trong trường hợp cần thiết. Tại khoản 3, điều 52 quy định UBND trình 
Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách 
địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Do vậy, HĐND tỉnh 
quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021, 2022 là cần thiết và 
đúng thẩm quyền.
 I. Về việc điều chỉnh dự toán năm 2021

1. Ngày 23/5/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành văn 
bản số 86/HĐND-VP nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn 
tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021 để bù hụt thu xổ số kiến thiết. Do vậy, tại kỳ 
họp này Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với phương án đề nghị điều chỉnh dự 
toán chi đầu tư phát triển năm 2021 ngân sách cấp tỉnh như sau:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu Xổ số kiến 
thiết: 2,416 tỷ đồng

- Điều chỉnh tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 
2,416 tỷ đồng.

2. Năm 2021, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án được bàn giao 
đất các nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 
để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. 

Do vậy cần thiết phải điều chỉnh dự toán ghi thu tiền thuê đất năm 2021 
do doanh nghiệp đã được đối trừ và ghi chi tiền bồi thường, GPMB tương ứng 
vào dự toán ngân sách năm 2021 cụ thể như sau:
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- Tăng dự toán ghi thu và dự toán ghi chi tiền thu tiền thuê đất năm 2021 
là 16.526 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách cấp tỉnh: 193 triệu đồng;
+ Ngân sách cấp huyện: 16.333 triệu đồng;
Dự toán ghi thu và dự toán ghi chi tiền thu tiền thuê đất được đối trừ khi 

nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 
2021 sau điều chỉnh: 58.183 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách cấp tỉnh:  22.333 triệu đồng;
+ Ngân sách cấp huyện:  35.850 triệu đồng;
3. Quá trình điều hành ngân sách năm 2021 phát sinh nguồn thu từ các 

khoản huy động, đóng góp của nhân dân vào ngân sách cấp tỉnh để thực hiện 
công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Trên cơ sở số liệu số thu nộp vào ngân sách và số thực chi cho công tác 
phòng chống dịch, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh dự toán ghi thu tiền huy động, đóng góp ngân sách cấp tỉnh 
số tiền là 4.147,348 triệu đồng.

- Điều chỉnh dự toán ghi chi ngân sách cấp tỉnh để phục vụ phòng, chống 
dịch Covid-19 số tiền là 4.147,348 triệu đồng.

II. Về việc điều chỉnh dự toán năm 2022
1. Về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND 

về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố 
và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/6/2022.

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp nhiệm vụ chi 
hiện hành tại địa phương, kể từ ngày 01/6/2021 nhiệm vụ chi ngân sách cho Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố sẽ điểu chuyển 
về Sở Tài nguyên và môi trường. Do vậy, để đảm bảo điều kiện hoạt động cho 
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cần thiết phải có sự điều chỉnh lại dự toán chi 
thường xuyên nhiệm vụ chi sự nghiệp tài nguyên môi trường.

Trên cơ sở số liệu kinh phí đã chi và số kinh phí còn lại tại dự toán ngân 
sách cấp huyện từ 01/6/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Ban kinh tế - ngân sách 
nhất trí điều chỉnh: 

- Tăng chi sự nghiệp tài nguyên môi trường, kiến thiết thị chính, quy 
hoạch, kinh tế khác ngân sách cấp tỉnh: 1.443 triệu đồng. Số chi sự nghiệp môi 
trường sau điều chỉnh là: 30.552 triệu đồng.
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- Giảm chi sự nghiệp tài nguyên môi trường, kiến thiết thị chính, quy 
hoạch, kinh tế khác ngân sách cấp huyện: 1.443 triệu đồng. Số chi sự nghiệp 
môi trường sau điều chỉnh là: 340.568 triệu đồng.

2. Về việc điều chỉnh dự toán thu năm 2022
Theo quy định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 thì kể từ ngày 01/6/2022 các khoản 
thu phí, lệ phí đăng ký đất đai (trừ lệ phí trước bạ) do Văn phòng đăng ký đất đai 
14 tỉnh Hải Dương thực hiện sẽ nộp 100% về ngân sách tỉnh, đồng thời kể từ 
ngày 01/6/2022 các huyện, thành phố, thị xã sẽ không còn khoản thu này. Vì vậy 
cần thiết điều chỉnh lại dự toán giao thu ngân sách năm 2022 giữa cấp huyện và 
cấp tỉnh đối với khoản thu phí, lệ phí cho phù hợp. 

Ban kinh tế - ngân sách nhất trí điều chỉnh tăng, giảm tương ứng dự toán 
thu phí, lệ phí năm 2022 giữa ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể như sau:

- Tăng dự toán thu phí, lệ phí ngân sách cấp tỉnh: 1.443 triệu đồng. Số thu 
phí, lệ phí cấp tỉnh sau điều chỉnh là: 23.164 triệu đồng.

- Giảm dự toán thu phí, lệ phí ngân sách cấp huyện: 1.443 triệu đồng. Số 
thu phí, lệ phí cấp huyện sau điều chỉnh là: 13.476 triệu đồng. 

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 Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách, kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

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

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 
TRƯỞNG BAN
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