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Thực hiện Công văn số 1957/STC-NSHX ngày 31/5/2021 của Sở Tài 

chính về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2022; 

UBND thành phố Hà Tĩnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu-chi 

ngân sách thời kỳ 2017-2021, kiến nghị đề xuất giai đoạn 2022-2026 và tổng 

hợp số liệu xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 cụ thể như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2017-2021: 

1. Về thu ngân sách: 

Trong giai đoạn 2017-2021, ngoài Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp 

ngân sách đối với Thành phố Hà Tĩnh còn được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 

10/2016/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về một số cơ chế chính sách tạo nguồn lực 

xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 (hết hiệu lực ngày 

31/12/2018) và Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về một số 

cơ chế, chính sách tạo nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị 

thành phố Hà Tĩnh (hết hiệu lực ngày 31/12/2020); các cơ chế, chính sách đã có 

nhiều tác động tích cực, tạo điều kiện để thành phố Hà Tĩnh huy động nguồn 

lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Tuy nhiên những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu 

đề ra; thành phố có tốc độ phát triển chậm hơn so với các đô thị trong khu vực 

Bắc Trung Bộ, không gian đô thị nhỏ nhất vùng, chỉ bằng 56% diện tích bình 

quân (101 km2) và dân số chỉ bằng 46,3% khu vực; hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng 

bộ, tình trạng ngập úng cục bộ, vấn đề môi trường chưa được xử lý triệt để. 

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực đầu tư cho thành phố còn hạn chế, tổng 

nguồn lực được tạo ra từ cơ chế theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 

2016 – 2020 là 200 tỷ đồng, trung bình 40 tỷ đồng/năm; tỷ lệ điều tiết tiền sử 

dụng đất cho thành phố chưa tương xứng. 

2. Về chi ngân sách: 

Định mức chi thường xuyên năm 2017 (áp dụng cho giai đoạn 2017-

2021) đã được tính toán, bố trí theo số biên chế được giao, theo đặc thù của từng 

ngành, từng lĩnh vực và các yếu tố vùng, miền, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu 

về thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị. HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài 

chính cũng đã hết sức quan tâm, tạo điều kiện, bố trí định mức cao hơn thời kỳ 

trước đối với kinh phí tăng cường cơ sở vật chất các trường học, chi sự nghiệp 
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kinh tế, chi khác ngân sách,… Do vậy, ngân sách địa phương đã cơ bản cân đối 

được các nhiệm vụ chi thường xuyên. 

II. Các kiến nghị, đề xuất đối với giai đoạn 2022-2026: 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh, 

trong đó giao UBND thành phố Hà Tĩnh xây dựng ”Đề án huy động nguồn lực 

xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước 

hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng 

Bắc Trung Bộ”. Để đảm bảo nguồn lực thực hiện Đề án, cần tập trung huy động 

tối đa mọi nguồn lực đầu tư, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 

tế-xã hội của Thành phố đồng bộ, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền vững; 

đầu tư các hạ tầng trọng điểm, then chốt; ưu tiên các dự án quan trọng tạo sự đột 

phá và có sức lan tỏa lớn; hoàn thiện và nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu 

chí đô thị loại II, hướng tới đô thị thông minh, phát triển đồng bộ đô thị và nông 

thôn; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao đời 

sống nhân dân; phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc 

Trung Bộ thì cần phải có các cơ chế, chính sách đủ mạnh cho để đảm bảo nguồn 

lực thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. 

1. Về tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách: 

- Đối với các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí: Đề nghị giữ nguyên tỷ lệ (%) 

phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách như giai đoạn 2017-2021 được quy 

định tại Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh. 

 - Đối với thu tiền cấp quyền sử dụng đất: UBND thành phố kính đề 

nghị HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, có cơ chế đặc thù đối với 

Thành phố, trong đó tăng tỷ lệ (%) ngân sách thành phố và các xã, phường 

được hưởng, đảm bảo nguồn lực và tăng tính chủ động cho địa phương trong 

việc “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng 

bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung 

tâm vùng Bắc Trung bộ” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà 

Tĩnh lần thứ XIX. 

2. Về định mức chi ngân sách: 

UBND thành phố Hà Tĩnh kính đề nghị HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài chính 

xem xét, điều chỉnh tăng định mức chi thường xuyên cho một số lĩnh vực, cụ thể 

như sau: 

- Đề nghị điều chỉnh định mức chi đối với Sự nghiệp Giáo dục: Đảm bảo 

tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) tối đa 80%; chi hoạt động sự nghiệp giáo dục 

không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương đảm bảo tối thiểu 20% 

(chưa kể nguồn thu học phí được để lại chi theo chế độ)1. 

 
1 Định mức theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh là tỷ lệ chi tiền lương, phụ 

cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,...) tối đa 82%; chi hoạt 

động sự nghiệp giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương đảm bảo tối thiểu 18% (chưa 

kể nguồn thu học phí được để lại chi theo chế độ) 
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- Đề nghị điều chỉnh định mức chi đối với Trạm Y tế các phường, xã: Tính chi 

hoạt động theo cơ cấu 90% chi con người, 10% chi hoạt động2 hoặc cao hơn. 

III. Về số liệu xây dựng dự toán thu-chi ngân sách 2022: Có các biểu 

chi tiết kèm theo. 

IV. Đề xuất về một số chính sách có liên quan đến chế độ do Trung 

ương, tỉnh ban hành nhưng hiện tại chưa được cân đối cho địa phương: 

- Bổ sung kinh phí chế độ đối với công an xã nghỉ hưu theo Nghị định 

73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của pháp lệnh công an xã. 

-  Bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ phát sinh tăng theo Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách 

đối với dân quân tự vệ. 

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các phòng: TCKH, GDĐT, NV; 

- Lưu: VT, TCKH6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hiếu 

 

 
2 Định mức theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh tính chi hoạt động theo cơ 

cấu 93% chi con người, 7% chi hoạt động. Mức như vậy là còn thấp và chưa đảm bảo được hết các nhu cầu cấp 

thiết của Trạm Y tế các phường, xã. 
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