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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT
Việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất 
đối với thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn

giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch giám sát 
số 200/KH-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) 
tỉnh về “Việc thực hiện tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân 
sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù về tiền đất đối với thành phố Hải 
Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015-2020”.

Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát qua báo cáo đối với 12 huyện, thị xã, 
thành phố; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch - Đầu tư và giám sát trực tiếp tại 09 UBND 
cấp huyện (thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các 
huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà). 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giám sát đối với 02 
đơn vị là thành phố Hải Dương và huyện Bình Giang. Các đồng chí Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh chủ trì giám sát đối với 07 đơn vị còn lại. Thời gian giám sát: 
thực hiện từ ngày 06/8 đến ngày 01/9/2021. Trên cơ sở giám sát qua báo cáo của 
các cơ quan, đơn vị và giám sát trực tiếp tại 09 đơn vị UBND cấp huyện, 
Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả như sau:

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN GIÁM SÁT 
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các bộ ngành.
- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 quy định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy 
định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; 

- Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung 
Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND. 
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- Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 quy định một số cơ 
chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện 
Kinh Môn; 

- Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung 
Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND; 

- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 về tiếp tục thực hiện 
một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương 
(giai đoạn 2021-2025);

- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 quy định một số cơ 
chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã 
Kinh Môn (giai đoạn 2021-2025).

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất
Trong giai đoạn 2015 - 2020, 12 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đấu 

giá quyền sử dụng đất, đấu thầu đối với 995 dự án, tổng số tiền thu được: 14.365 
tỷ 611 triệu đồng, bằng 237,5% dự toán. Trong đó: ngân sách tỉnh: 1.501 tỷ 075 
triệu đồng; ngân sách huyện: 8.328 tỷ 447 triệu đồng; ngân sách xã: 4.536 tỷ 
089 triệu đồng. 

* Theo báo cáo của 05 đơn vị: Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ, Nam Sách, 
Thanh Miện, kết quả thực hiện như sau:

- Thu từ đất dự án trên địa bàn (đất đấu thầu dự án)1: 07 dự án, tổng diện 
tích theo quy hoạch: 1.650.241 m2 (165,2 ha), diện tích đất ở: 976.436m2 
(97,6ha), số tiền thu được: 261 tỷ 093 triệu đồng, trung bình 267.000đ/m2;

- Thu từ đất còn lại tại huyện (bao gồm cả đất đấu giá, đất dôi dư, xen 
kẹp, đất trụ sở)2: 387 dự án, tổng diện tích theo quy hoạch: 2.487.590m2 (248,7 
ha), diện tích đất ở: 1.318.905m2 (131,8ha), số tiền thu được: 5.755 tỷ 048 triệu 
đồng, trung bình 7,5 triệu đồng/m2; 

1.1. Kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất của các địa phương thực 
hiện cơ chế đặc thù

Thành phố Hải Dương3, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn4 là ba địa 

1 Là số thu nộp về ngân sách sau khi đã trừ chi phí giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng.
2 Là số thu nộp về ngân sách nhưng chưa được trừ chi phí giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng.
3 Thực hiện theo các Nghị quyết: Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 quy định một số cơ chế 
đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn; Nghị quyết số 
21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 
04/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 về tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát 
triển thành phố Hải Dương (giai đoạn 2021-2025);
4 Thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn thực hiện theo các Nghị quyết: - Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2014 quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và 
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phương thực hiện cơ chế đặc thù, tổng số thu: 5.022 tỷ 505 triệu đồng; chiếm 
35% tổng thu toàn tỉnh; trong đó:

- Thành phố Hải Dương5: 1.652 tỷ 100 triệu đồng, bao gồm:
+ Đất của các dự án trên địa bàn: 1.130 tỷ 142 triệu đồng;
+ Đất chuyên dùng, đất đô thị (bao gồm cả đất dôi dư, xen kẹp) của các 

dự án cấp huyện quản lý trên địa bàn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất: 
521 tỷ 958 triệu đồng.

- Thành phố Chí Linh6: 2.267 tỷ 755 triệu đồng;
+ Đất của các dự án trên địa bàn: 91 tỷ 532 triệu đồng;
+ Đất chuyên dùng, đất đô thị (bao gồm cả đất dôi dư, xen kẹp) của các 

dự án cấp huyện quản lý trên địa bàn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất: 
2.176 tỷ 223 triệu đồng.

- Thị xã Kinh Môn7: 1.102 tỷ 650 triệu đồng. Bao gồm ngân sách tỉnh: 32 
tỷ 089 triệu đồng; ngân sách thị xã: 656 tỷ 652 triệu đồng; ngân sách xã, 
phường: 413 tỷ 909 triệu đồng.

+ Đất của các dự án trên địa bàn: 202 tỷ 572 triệu đồng;
+ Đất chuyên dùng, đất đô thị (bao gồm cả đất dôi dư, xen kẹp) của các 

dự án cấp huyện quản lý trên địa bàn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất: 
900 tỷ 078 triệu đồng.

1.2. Kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất của các địa phương thực 
hiện cơ chế điều tiết chung

09 địa phương có tổng số thu là: 9.343 tỷ 106 triệu đồng, chiếm 65 % 
tổng số thu toàn tỉnh; trong đó:

- Giai đoạn 2015 - 20188:
+ Đất của các dự án trên địa bàn9: 502 tỷ 349 triệu đồng;
+ Đất dôi dư, xen kẹp10: 297 tỷ 219 triệu đồng;
+ Đất còn lại tại huyện11: 2.333 tỷ 786 triệu đồng.

huyện Kinh Môn; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
99/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 quy định một số cơ chế đặc thù về tài 
chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021-2025).
5 Hưởng tỷ lệ 100% đối với các loại đất.
6 Hưởng tỷ lệ 100% đối với các loại đất.
7 Giai đoạn 2015-2018: thực hiện theo tỷ lệ điều tiết: Đất của các dự án trên địa bàn: huyện: 100%. Đất (trừ đất 
dự án) khu vực thị trấn: huyện 55%, thị trấn 45%; đất thuộc khu vực xã: huyện 40% xã 60%. Đất chuyên dùng, 
đất đô thị do huyện quản lý thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất: huyện 100%.
Giai đoạn 2018-2020: bổ sung nội dung đất dôi dư, xen kẹp: đất dôi dư: 20% ngân sách cấp huyện 80% ngân 
sách cấp xã; đất xen kẹp: 50% ngân sách cấp huyện 50% ngân sách cấp xã. 
Từ 01/01/2021, ngân sách thị xã mới được hưởng 100% số thu.
8 Thực hiện theo các nghị quyết: Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND, Nghị 
quyết số 24/2016/NQ-HĐND.
9 Thực hiện theo tỷ lệ điều tiết: tỉnh 70%, huyện 30%.
10 Thực hiện theo tỷ lệ điều tiết 100% tiền đất dôi dư cho cấp xã; đất xen kẹp: 50% cấp huyện, 50% cấp xã.
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- Giai đoạn 2019 - 202012: 
+ Đất của các dự án trên địa bàn: 723 tỷ 742 triệu đồng;
+ Đất dôi dư, xen kẹp13: 181 tỷ 193 triệu đồng;
+ Đất trụ sở14: 6 tỷ 654 triệu đồng;
+ Đất còn lại tại huyện15: 3.970 tỷ 109 triệu đồng.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu từ đất bên cạnh việc phụ thuộc vào tiềm 

năng, lợi thế địa lý của từng địa phương còn có vai trò rất lớn xuất phát từ quan 
điểm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện của chính 
quyền mỗi địa phương. Do đó, dù cùng áp dụng tỷ lệ điều tiết chung, tiềm năng 
về đất đai như nhau nhưng số thu giữa các địa phương không đồng đều và có sự 
chênh lệch rất lớn. (Có 02 địa phương có số thu trên 1.500 tỷ đồng16; 03 địa 
phương có số thu từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng17; 03 địa phương có số thu từ 500 
đến 1.000 tỷ đồng18; 01 địa phương có số thu dưới 500 tỷ đồng19). 

Thực hiện theo tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, các địa phương 
đã điều tiết nộp về ngân sách tỉnh 1.501 tỷ 075 triệu đồng. Trong đó, địa phương 
có số thu đóng góp về ngân sách tỉnh cao nhất là huyện Gia Lộc: 300 tỷ 864 
triệu đồng, chiếm 20% tổng thu điều tiết về ngân sách tỉnh và 23,8% tổng thu 
toàn huyện; địa phương có số thu đóng góp về ngân sách tỉnh thấp nhất là huyện 
Ninh Giang: 34 tỷ 444 triệu đồng, chiếm 2,3% tổng thu điều tiết về ngân sách 
tỉnh và 6,9% tổng thu toàn huyện. Huyện Cẩm Giàng và Thanh Miện tuy số thu 
không cao nhưng số nộp về ngân sách tỉnh đều trên 20% tổng thu (Cẩm Giàng: 
28,5% tổng thu; Thanh Miện: 21,1% tổng thu). 

2. Kết quả thực hiện chi đầu tư phát triển
Trên cơ sở nguồn thu từ tiền sử dụng đất và vốn đầu tư công theo tiêu chí, 

định mức; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã căn cứ vào Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và từng năm; định hướng 
phát triển của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn... để lãnh đạo, 

11 Thực hiện theo tỷ lệ: đất tại khu vực thị trấn: tỉnh: 10%, huyện: 45%, xã: 45%; đất tại khu vực xã: tỉnh: 10%, 
huyện: 30%, xã: 60%. Giai đoạn này, tỷ lệ phân chia được thực hiện sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và 
đầu tư hạ tầng, ngân sách xã được hưởng tỷ lệ điều tiết cao nên hăng hái vào cuộc thực hiện nhiệm vụ.
12 Thực hiện theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND.
13 Thực hiện theo tỷ lệ: đất dôi dư: tỉnh: 10%, huyện: 10%, xã: 80%; đất xen kẹp: tỉnh: 10%, huyện: 40%, xã: 50%.
14 Thực hiện theo tỷ lệ điều tiết: tỉnh: 50%, huyện: 50%.
15 Thực hiện theo tỷ lệ: đất tại khu vực thị trấn: tỉnh: 10%, huyện: 70%, xã: 20%; đất tại khu vực xã: tỉnh: 10%, 
huyện: 60%, xã: 30%. Trong giai đoạn này, ngân sách huyện chi trả chi phí đầu tư hạ tầng và bồi thường giải 
phóng mặt bằng trong phần phân chia tỷ lệ 60%, ngân sách xã chỉ được hưởng 30%, giảm so với giai đoạn trước; 
do đó chính quyền cấp xã chưa thực sự vào cuộc trong công tác GPMB, thực hiện các dự án.
16 Huyện Bình Giang, huyện Nam Sách.
17 Huyện Gia Lộc, huyện Thanh Hà, huyện Kim Thành.
18 Huyện Cẩm Giàng, huyện Tứ Kỳ, huyện Thanh Miện.
19 Huyện Ninh Giang.
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chỉ đạo xây dựng, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2015 - 2020 và 
kế hoạch đầu tư công hàng năm từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách 
cấp mình phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và định hướng phát triển 
trong giai đoạn. 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng chi đầu tư phát triển toàn tỉnh là: 
20.594 tỷ 200 triệu đồng; bao gồm: chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 16.745 tỷ 
600 triệu đồng; chi từ nguồn vốn theo tiêu chí, định mức: 3.848 tỷ 600 triệu 
đồng. Trong đó: chi đầu tư công của các huyện, thị xã, thành phố là: 9.144 tỷ 
013 triệu đồng, bao gồm: chi hỗ trợ các xã, phường, thị trấn: 3.962 tỷ 383 triệu 
đồng; chi đầu tư công do ngân sách huyện làm chủ đầu tư: 5.181 tỷ 630 triệu 
đồng được phân bổ cho 1.177 công trình, dự án với suất đầu tư trung bình: 4 tỷ 
402 triệu đồng/dự án.

2.1. Kết quả thực hiện chi đầu tư phát triển của các địa phương thực 
hiện cơ chế đặc thù: 

Tổng vốn đầu tư công của 03 địa phương: Hải Dương, Chí Linh, Kinh 
Môn giai đoạn 2015-2020 là: 5.271 tỷ 948 triệu đồng. Trong đó: vốn đầu tư 
công do cấp huyện làm chủ đầu tư: 3.143 tỷ 195 triệu đồng, đầu tư cho 682 công 
trình, dự án với suất đầu tư trung bình 4 tỷ 608 triệu đồng/dự án; vốn đầu tư 
công giao cho ngân sách cấp xã làm chủ đầu tư: 2.128 tỷ 753 triệu đồng. Trong 
đó chi đầu tư cho các lĩnh vực, cụ thể:

- Lĩnh vực giao thông, thủy lợi: 253 dự án, với tổng mức đầu tư: 2.582 tỷ 
493 triệu đồng. Số vốn bố trí: 1.377 tỷ 744 triệu đồng, đáp ứng được 53,3% nhu 
cầu vốn.

+ 144 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 1.311 tỷ 699 triệu 
đồng, số vốn bố trí: 750 tỷ 192 triệu đồng;

+ 109 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 1.270 tỷ 194 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 627 tỷ 552 triệu đồng;

- Lĩnh vực giáo dục: 108 dự án, với tổng mức đầu tư: 589 tỷ 838 triệu 
đồng. Số vốn bố trí: 459 tỷ 522 triệu đồng, đáp ứng được 77,9% nhu cầu vốn.

+ 53 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 48 tỷ 379 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 29 tỷ 893 triệu đồng;

+ 55 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 441 tỷ 459 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 429 tỷ 629 triệu đồng;

- Lĩnh vực chỉnh trang đô thị: 93 dự án, với tổng mức đầu tư: 303 tỷ 303 
triệu đồng. Số vốn bố trí: 263 tỷ 043 triệu đồng, đáp ứng được 86,7% nhu cầu vốn. 
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+ 13 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 24 tỷ 778 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 21 tỷ 757 triệu đồng;

+ 80 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 278 tỷ 525 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 241 tỷ 286 triệu đồng;

- Lĩnh vực văn hóa, y tế, thông tin, thể thao: 19 dự án, với tổng mức đầu 
tư: 203 tỷ 472 triệu đồng. Số vốn bố trí: 155 tỷ 734 triệu đồng, đáp ứng được 
76,5% nhu cầu vốn.

+ 15 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 65 tỷ 336 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 60 tỷ 451 triệu đồng;

+ 4 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 138 tỷ 136 triệu đồng, số vốn 
bố trí: 95 tỷ 283 triệu đồng;

- Lĩnh vực quy hoạch: 21 dự án, với tổng mức đầu tư: 37 tỷ 488 triệu 
đồng. Số vốn bố trí: 24 tỷ 221 triệu đồng, đáp ứng được 64,6% nhu cầu vốn.

- Trụ sở làm việc: 96 dự án, với tổng mức đầu tư: 306 tỷ 483 triệu đồng. 
Số vốn bố trí: 258 tỷ 919 triệu đồng, đáp ứng được 84,5% nhu cầu vốn.

+ 75 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 212 tỷ 897 triệu 
đồng, số vốn bố trí: 187 tỷ 604 triệu đồng;

+ 21 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 93 tỷ 586 triệu đồng, số vốn 
bố trí: 71 tỷ 315 triệu đồng;

- Dự án hạ tầng điểm dân cư, khu dân cư: 71 dự án, với tổng mức đầu tư: 
834 tỷ 638 triệu đồng. Số vốn bố trí: 548 tỷ 964 triệu đồng, đáp ứng được 65,7% 
nhu cầu vốn.

+ 2 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 11 tỷ 738 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 9 tỷ 745 triệu đồng;

+ 69 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 822 tỷ 900 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 539 tỷ 219 triệu đồng.

- Lĩnh vực khác: 21 dự án, với tổng mức đầu tư: 103 tỷ 361 triệu đồng. Số 
vốn bố trí: 55 tỷ 048 triệu đồng, đáp ứng được 53,3% nhu cầu vốn. 

+ 4 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 32 tỷ 530 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 9 tỷ 048 triệu đồng;

+ 17 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 70 tỷ 831 triệu đồng, số vốn 
bố trí: 46 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)
2.2. Kết quả thực hiện chi đầu tư phát triển của các địa phương thực 

hiện cơ chế điều tiết chung
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Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2015-2020 là: 3.872 tỷ 065 triệu đồng. 
Trong đó: vốn đầu tư công do cấp huyện làm chủ đầu tư: 2.038 tỷ 435 triệu 
đồng, đầu tư cho 495 công trình, dự án với suất đầu tư trung bình 4 tỷ 118 triệu 
đồng/dự án; vốn đầu tư công giao cho cấp xã làm chủ đầu tư: 1.833 tỷ 630 triệu 
đồng. Trong đó chi đầu tư cho các lĩnh vực, cụ thể:

- Lĩnh vực giao thông, thủy lợi: 111 dự án, với tổng mức đầu tư: 1.248 tỷ 
852 triệu đồng. Số vốn bố trí: 889 tỷ 847 triệu đồng, đáp ứng được 71,3% nhu 
cầu vốn.

+ 101 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 1.094 tỷ 203 triệu 
đồng, số vốn bố trí: 766 tỷ 079 triệu đồng;

+ 10 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 154 tỷ 649 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 123 tỷ 768 triệu đồng;

- Lĩnh vực giáo dục: 40 dự án, với tổng mức đầu tư: 219 tỷ 469 triệu đồng. 
Số vốn được bố trí: 149 tỷ 598 triệu đồng, đáp ứng được 68,2% nhu cầu vốn.

+ 26 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 72 tỷ 683 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 51 tỷ 419 triệu đồng;

+ 14 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 146 tỷ 786 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 98 tỷ 179 triệu đồng;

- Lĩnh vực chỉnh trang đô thị: 61 dự án, với tổng mức đầu tư: 245 tỷ 241 
triệu đồng. Số vốn bố trí: 193 tỷ 967 triệu đồng, đáp ứng được 79,1% nhu cầu vốn. 

+ 27 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 72 tỷ 519 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 64 tỷ 067 triệu đồng;

+ 34 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 172 tỷ 722 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 129 tỷ 900 triệu đồng;

- Lĩnh vực văn hóa, y tế, thông tin, thể thao: 69 dự án, với tổng mức đầu 
tư: 481 tỷ 802 triệu đồng. Số vốn bố trí: 277 tỷ 162 triệu đồng, đáp ứng được 
57,6% nhu cầu vốn.

+ 52 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 305 tỷ 690 triệu 
đồng, số vốn bố trí: 187 tỷ 405 triệu đồng;

+ 17 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 176 tỷ 112 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 89 tỷ 757 triệu đồng;

- Lĩnh vực quy hoạch: 36 dự án, với tổng mức đầu tư: 53 tỷ 488 triệu 
đồng. Số vốn bố trí: 45 tỷ 663 triệu đồng, đáp ứng được 85,4% nhu cầu vốn.

- Trụ sở làm việc: 157 dự án, với tổng mức đầu tư: 390 tỷ 143 triệu đồng. 
Số vốn bố trí: 322 tỷ 148 triệu đồng, đáp ứng được 82,6% nhu cầu vốn.
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+ 139 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 268 tỷ 190 triệu 
đồng, số vốn bố trí: 219 tỷ 832 triệu đồng;

+ 18 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 121 tỷ 953 triệu đồng, số 
vốn bố trí: 102 tỷ 316 triệu đồng;

- Dự án hạ tầng điểm dân cư, khu dân cư: 9 dự án, với tổng mức đầu tư: 
140 tỷ 530 triệu đồng. Số vốn bố trí: 78 tỷ 677 triệu đồng, đáp ứng được 56% 
nhu cầu vốn.

- Lĩnh vực khác: 12 dự án, với tổng mức đầu tư: 101 tỷ 603 triệu đồng. Số 
vốn bố trí: 83 tỷ 140 triệu đồng, đáp ứng được 81,8% nhu cầu vốn. 

+ 2 công trình cải tạo, sửa chữa, tổng mức đầu tư: 10 tỷ 352 triệu đồng, 
số vốn bố trí: 6 tỷ 348 triệu đồng;

+ 10 công trình đầu tư mới, tổng mức đầu tư: 91 tỷ 251 triệu đồng, số vốn 
bố trí: 76 tỷ 792 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)
3. Đánh giá chung
Các 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.

Việc phân cấp tăng tỷ lệ điều tiết về cho cấp huyện, cấp xã, giảm tỷ lệ 
điều tiết về ngân sách tỉnh đã khuyến khích các địa phương phát huy tính chủ 
động, năng động, sáng tạo, tích cực khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất. Bên 
cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương phát triển ổn định, tạo điều 
kiện cho thị trường bất động sản phát triển, do đó nguồn thu sử dụng đất của 
toàn tỉnh tăng mạnh qua các năm, vượt 137,5% dự toán và ngày càng chiếm tỷ 
trọng lớn trong tổng chi đầu tư phát triển tại địa phương20. Từng bước đáp ứng 
nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nâng cấp đô thị. Kết 
quả cụ thể như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được 
những kết quả vượt bậc, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Các địa phương đã có 
nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - 

20 Năm 2016, tổng thu tiền sử dụng đất đạt 860 tỷ đồng, chiếm 40% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; Năm 2017, 
tổng thu tiền sử dụng đất đạt 1.550 tỷ đồng, chiếm 59% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; Năm 2018, tổng thu tiền 
sử dụng đất đạt 3.061 tỷ đồng, chiếm 86% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; Năm 2019, tổng thu tiền sử dụng đất 
đạt 4.540 tỷ đồng, chiếm 88% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; Năm 2020, tổng thu tiền sử dụng đất đạt 4.473 tỷ 
đồng, chiếm 82% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh.
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xã hội thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, thu nhập và đời sống của 
người dân khu vực nông thôn được nâng lên. Đến hết năm 2020, cơ bản 100% 
các địa phương trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (đã 
có 7/12 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông 
thôn mới, 5/12 đơn vị cấp huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy 
định; 163/178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 15/178 xã đang 
hoàn thiện thủ tục để đề nghị công nhận đạt chuẩn). 

- Nâng cấp đô thị là một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ, đã hình 
thành một số khu đô thị mới 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 hạn: 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. Cơ chế đặc thù đã tạo 
điều kiện cho các địa phương có nguồn lực mạnh mẽ để đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng đô thị, mở rộng quy mô và không gian đô thị. Cơ bản đã hoàn thiện các 
tiêu chí nâng cấp đô thị, diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, sáng, 
xanh, sạch, đẹp.

Việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công cơ bản đã đảm bảo theo Luật đầu tư 
công với nguyên tắc: thanh toán trả nợ xây dựng cơ bản, 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 kinh tế - xã 
hội. Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất chỉ bố trí cho các dự án trọng điểm trong 
kế hoạch đầu tư công trung hạn và đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trong 
giai đoạn vừa qua, hệ thống kết nối hạ tầng tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư 
đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, công trình kết 
nối liên vùng, liên tỉnh đã được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ như: Trục 
Bắc - Nam, cầu Mây, cầu Hàn; các tuyến đường dẫn nối với cầu Dinh, cầu 
Quang Thanh... Đã hoàn thành công trình mang tính biểu tượng của tỉnh là 
Trung tâm văn hóa xứ Đông và Quảng trường trung tâm. Một số địa phương 
cũng đã quan tâm, bố trí vốn đầu tư công cho các công trình giao thông có sức 
lan tỏa tạo động lực mới, không gian mới để phát triển kinh tế - xã hội như: Cải 
tạo, nâng cấp đường tỉnh 390, đoạn Km26+600 - Km30+300,3 huyện Thanh Hà; 
Dự án đường Tây Nguyên kéo dài, huyện Tứ Kỳ; Đầu tư xây dựng tuyến nối 
đường tỉnh 389 đến cầu Triều, thị xã Kinh Môn…

- Bên cạnh chi cho các nhiệm vụ đầu tư công được phân cấp, nguồn thu từ 
tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện được thực hiện hỗ trợ ngân sách cấp 
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xã để đầu tư xây dựng các công trình như xây dựng phát triển cơ sở vật chất nhà 
lớp học, trường học; giao thông kết nối; hệ thống kênh mương, đường nội đồng 
phát triển sản xuất; trụ sở làm việc, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ; trạm y tế, 
xây dựng bãi rác tập trung, giúp cho các xã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới…

- Ngoài nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước, nhiều địa phương 
còn tích cực huy động các nguồn lực ngoài xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của 
đầu tư công đối với đầu tư tư qua các hình thức như vận động nhân dân hiến đất 
làm đường, hiến ngày công, đóng góp bằng tiền21...

* Nhìn chung, các địa phương đã thực hiện tốt kế hoạch giám sát, hoàn 
thành báo cáo và bố trí đông đủ các thành phần làm việc với Đoàn. Một số đơn 
vị rất nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị 
các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc tại địa phương; thể hiện rõ tinh thần cầu 
thị khi Đoàn giám sát có ý kiến và cùng trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Cơ bản các 
cuộc giám sát đạt yêu cầu đề ra.

IV. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế
1.1. Việc thực hiện báo cáo theo Kế hoạch giám sát 
Triển khai Kế hoạch giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công 

văn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo theo đề cương 
giám sát. Tuy nhiên, nhiều đơn vị gửi báo cáo rất muộn, không đúng thời hạn 
ngày 06/8/2021 theo yêu cầu của Đoàn. Chất lượng báo cáo của một số địa 
phương chưa đảm bảo, nhiều địa phương báo cáo rất sơ sài, các số liệu cung cấp 
chưa đầy đủ22, chưa đúng theo đề cương giám sát. Kết thúc đợt giám sát, Trưởng 
đoàn giám sát đã yêu cầu các địa phương hoàn thiện lại các báo cáo, số liệu theo 
các ý kiến tham gia, góp ý của thành viên Đoàn. Tuy nhiên, cho tới nay, Đoàn 
giám sát mới nhận được báo cáo đã chỉnh sửa của 05/09 đơn vị23.

1.2. Về thực hiện thu tiền sử dụng đất
- Thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh giai đoạn 2015-2020 chỉ 

chiếm 10,44% tổng thu tiền sử dụng đất tại 03 cấp ngân sách, nhiều năm bị hụt 
thu so với dự toán24. Trong khi đó, ngân sách cấp huyện và cấp xã đều vượt thu 

21 Chí Linh: huy động nhân dân đóng góp, hiến đất, ngày công… tương đương 3.200 tỷ đồng; Thanh Miện: 66 tỷ 
651 triệu đồng; Cẩm Giàng: 20 tỷ 339 triệu đồng…
22 Chí Linh, Hải Dương chưa bổ sung số liệu diện tích các dự án tạo nguồn; hầu hết các địa phương không báo 
cáo chia tách các dự án do huyện là chủ đầu tư và các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư…
23 Bao gồm: Kinh Môn, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Bình Giang, Thanh Hà.
24 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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rất lớn trong nhiều năm (trung bình vượt 249% so với dự toán) dẫn đến việc 
không phát huy được vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh.

- Số thu của nhiều địa phương tăng cao so với dự toán nhưng vẫn chưa 
thực sự tương xứng với tiềm năng thế mạnh cũng như các điều kiện thuận lợi về 
vị trí địa lý, giao thông, cơ chế chính sách… Nhất là các đơn vị được hưởng cơ 
chế đặc thù về tài chính chưa phát huy vượt bậc lợi thế được hưởng, số thu ở 
mức cao nhưng chưa tạo ra sự đột phá so với các địa phương còn lại25. 

- Các địa phương chỉ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự 
án. Số thu nộp về ngân sách còn thấp. Đặc biệt là hình thức đấu thầu dự án còn 
một số hạn chế như: thời gian thực hiện dự án kéo dài trong nhiều năm, việc quản 
lý dự án sau đầu tư phức tạp, khó khăn trong việc xác định giá trị đất đai, nghiệm 
thu khối lượng hoàn thành và xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư sau khi 
hoàn thiện hạ tầng.

- Một số địa phương chưa phát huy tốt nhất giá trị nguồn lực đất đai. Có đơn 
vị giá trị đạt được rất thấp (theo báo cáo của nhiều địa phương, nhiều vị trí chỉ bán 
được ở mức giá 500.000 đồng - 2.000.000 đồng/m2). Kết quả thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất còn thấp, chỉ đạt dưới 50% (Chi tiết theo Phụ lục số 04 đính 
kèm). Việc quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa hiệu quả. 
Tình trạng quy hoạch “treo” chưa được xử lý vẫn còn khá phổ biến.

- Công tác xử lý đất xen kẹp còn nhiều bất cập, không đồng đều giữa các 
địa phương. Nhiều địa phương vận dụng chuyển xử lý đất xen kẹp sang hình 
thức xử lý đất dôi dư để tránh thủ tục hành chính của cấp tỉnh26. 

- Việc thực hiện rà soát, kê khai, sắp xếp lại, xử lý nhà đất công chưa được 
các địa phương tích cực thực hiện. Nhiều trụ sở ở những vị trí đắc địa bị bỏ không 
nhiều năm nhưng chưa được xử lý, làm hạn chế nguồn thu cho ngân sách27.

- Qua báo cáo, hầu hết các cấp chính quyền chưa quan tâm đến công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất ở cơ sở. 

1.3. Về thực hiện nhiệm vụ chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất
- Việc tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên 

quan chưa được các địa phương nghiêm túc thực hiện: nhiều địa phương chưa 
quan tâm bố trí 10% tổng thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, 
đăng ký kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ 

25 Số thu tiền sử dụng đất của thành phố Hải Dương đạt 1.652 tỷ 100 triệu đồng, đứng thứ 3/12 huyện, thị xã, 
thành phố; chiếm 11,2% tổng thu. Số thu tiền sử dụng đất của thị xã Kinh Môn đạt 1.102 tỷ 650 triệu đồng, đứng 
thứ 6/12 huyện, thị xã, thành phố; chiếm 7,5% tổng thu toàn tỉnh.
26 Xử lý đất xen kẹp thuộc thẩm quyền của tỉnh, đất dôi dư thuộc thầm quyền của huyện.
27 Trong giai đoạn 2015-2020, chỉ có huyện Cẩm Giàng thực hiện xử lý nhà, đất công với số tiền thu được là: 6 
tỷ 654 triệu đồng (trong 02 năm 2019,2020).
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sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (trong đó ngân 
sách cấp huyện đảm bảo kinh phí cho ngân sách cấp xã); một số đơn vị cấp 
huyện không lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; giao nhiệm vụ cho 
cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ chi của cấp huyện từ nguồn ngân sách cấp 
huyện chưa đảm bảo các quy trình, thủ tục theo quy định... 

- Chi đầu tư phát triển của toàn tỉnh phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu từ 
đất (chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư công)28. Đây là nguồn lực hữu hạn và 
không ổn định, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường. Do đó, nếu thị trường bất 
động sản đi xuống, nguồn thu từ đất bị giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cân đối và 
phân bổ nguồn lực đầu tư công.

- Trong giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ điều tiết tiền đất được quy định tăng 
cho ngân sách cấp huyện và cấp xã để hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới và nâng cấp đô thị. Một số địa phương vận dụng chia nhỏ dự án để làm 
tăng nguồn thu cho ngân sách cấp huyện và cấp xã, giảm nguồn thu về ngân 
sách tỉnh. Do đó, ngân sách tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành 
ngân sách, vừa phải bố trí nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm của 
tỉnh nhưng vẫn phải cân đối hỗ trợ thêm cho các huyện, thành phố, thị xã.

- Số thu tiền sử dụng đất được hưởng theo phân cấp của cấp huyện ngày 
càng tăng; trong khi đó, số vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương để triển khai 
nhiệm vụ theo phân cấp không giảm, vẫn giữ nguyên so với giai đoạn trước. 
Thậm chí, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh cho các công trình trên địa bàn các 
huyện là rất lớn, dẫn đến việc cân đối nguồn lực của tỉnh gặp nhiều khó khăn.

- Các địa phương thực hiện cơ chế đặc thù trong thời gian qua tuy đã hoàn 
thành mục tiêu nâng cấp đô thị trước thời hạn nhưng vẫn còn nợ tiêu chí, nhiều tiêu 
chí đã hoàn thành nhưng còn yếu29. Kết cấu hạ tầng, quy mô và không gian đô thị 
đã có chuyển biến nhưng chưa tạo ra điểm nhấn xứng tầm.

- Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công 2015-2020 của các địa phương 
chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Công tác phân bổ vốn đầu tư công tại nhiều địa 

28 Năm 2016: chiếm 40% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; Năm 2017: chiếm 59% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; 
Năm 2018: chiếm 86% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; Năm 2019: chiếm 88% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh; 
Năm 2020: chiếm 82% chi đầu tư phát triển toàn tỉnh.
29 Thành phố Hải Dương: các tiêu chí còn thiếu: đất cây xanh toàn đô thị, mật độ đường giao thông; các tiêu chí 
còn yếu: các công trình thiết chế văn hóa, giáo dục, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chỉnh trang 
các khu vực công cộng… Thành phố Chí Linh: các tiêu chí còn thiếu: cơ sở giáo dục đào tạo, công trình văn hóa 
cấp đô thị, công trình thể dục, thể thao cấp đô thị; công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị; tỷ lệ vận tải hành 
khách công cộng; cấp điện, chiếu sáng công cộng; tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính; thu gom, xử lý rác thải; 
kiến trúc cảnh quan…Các thiết chế về văn hóa, thể thao chưa tương xứng với tầm vóc phát triển. Thị xã Kinh 
Môn: các tiêu chí còn thiếu: công trình nhà văn hóa trung tâm; nhà tang lễ; điều chỉnh quy hoạch điều chỉnh 
chung đô thị Kinh Môn; lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung; 
xây dựng nhà mát xử lý rác; di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư.



13

phương vẫn để xảy ra tình trạng dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ. Nguồn lực đầu tư 
không lớn nhưng phân bổ cho nhiều dự án, số dự án khởi công mới có quy mô, 
tầm cỡ rất ít30. Chưa quan tâm đầu tư thích đáng tới lĩnh vực giao thông, thủy 
lợi, các công trình giáo dục, thiết chế văn hóa... Việc đầu tư các công trình, dự 
án tạo nguồn, thu hút đầu tư chưa được các địa phương coi trọng.

Các nội dung chi trong giai đoạn này của các địa phương chủ yếu là cải 
tạo, sửa chữa trụ sở; cải tạo, chỉnh trang đô thị; nâng cấp nền đường, vỉa hè; cải 
tạo, nâng cấp đường giao thông... (chi tiết theo Phụ lục số 03 đính kèm).

- 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. 

- 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, nhu cầu nguồn lực không cao nhưng vẫn có 
nguồn lực lớn để tiếp tục đầu tư. Điều này dẫn đến tình trạng đầu tư những dự 
án không cần thiết, kém hiệu quả. Trong khi đó, những xã có điều kiện khó 
khăn, nhu cầu nguồn lực lớn để đầu tư thì số thu đạt được lại rất thấp. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế
2.1. Nguyên nhân khách quan
- Một số văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến lĩnh 

vực đất đai chưa đồng bộ, còn chồng chéo. Việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất từ 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia còn chậm.

- Số thu tiền sử dụng đất tăng cao một phần là do yếu tố thị trường, mặt 
khác là do dự toán được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao ở mức khá thấp, trung 
bình khoảng 600-2.000 tỷ/năm31, tương đương 50 - 300 tỷ/huyện. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan
- Công tác xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đất chưa mang tính phấn 

đấu, chưa sát với điều kiện thực tế của từng địa phương. 
- Chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thấp, chưa 

sát với nhu cầu thực tế, thiếu liên kết với quy hoạch các ngành, lĩnh vực; chưa 
tính toán đầy đủ về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm bảo đảm phát 

30 Trong giai đoạn 2015-2020, các huyện có tới 653/1177 công trình cải tạo sửa chữa, chiếm 55,5% số công 
trình, dự án và 45,6% số vốn bố trí. 524/1177 công trình đầu tư mới được bố trí 2.808 tỷ 879 tỷ đồng, trung bình 
5,36 tỷ đồng/dự án đầu tư mới.
31 Năm 2015: 600 tỷ; 2016: 600 tỷ; 2017: 650 tỷ; 2018: 1.400 tỷ; 2020: 2.000 tỷ.
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triển bền vững. Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa 
phương không tuân thủ các tiêu chí theo quy định của pháp luật về đất đai. Sự 
phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thật chặt chẽ.

Công tác quy hoạch các điểm dân cư, khu dân cư thiếu tầm nhìn dài hạn, 
chưa thực hiện vai trò định hướng và đảm bảo tính đồng bộ theo hướng xanh, 
hiện đại, nâng cao giá trị đất đai. Chưa tính toán đến nhu cầu thực tế mà mới ưu 
tiên mục tiêu làm dự án để tăng thu tiền sử dụng đất và tăng quỹ đất để phấn đấu 
hoàn thành tiêu chí dân số phục vụ mục tiêu nâng cấp đô thị. 

- Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng giữa nhà nước và doanh nghiệp 
hoặc của chính doanh nghiệp giữa các địa bàn giáp ranh hay giữa các thời điểm 
bàn giao đất có sự không thống nhất, dẫn đến tâm lý so bì của người dân, khiến 
công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn; ảnh hưởng đến tiến độ 
thực hiện của các dự án thu tiền sử dụng đất. 

- Ngân sách cấp xã không được hưởng số thu điều tiết từ đất dự án và đất 
trụ sở các cơ quan đơn vị; bị giảm tỷ lệ điều tiết nguồn thu đất còn lại tại huyện. 
Do đó, 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.

V. TỔNG HỢP NHU CẦU ĐẦU TƯ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
1. Các căn cứ xác định nhu cầu đầu tư
- Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII về phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đã xác định các công trình trọng 
điểm cần đầu tư phát triển cho giai đoạn.

- 02 nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành về cơ chế đặc thù cho ba địa 
phương (Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 về tiếp tục thực hiện 
một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương 
(giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 quy 
định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí 
Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021-2025). 

2. Nhu cầu vốn đầu tư
Trong giai đoạn 2015-2020, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công của các 

địa phương chủ yếu phục vụ cho mục tiêu nâng cấp đô thị và xây dựng nông 
thôn mới. Sang đến giai đoạn 2021-2025, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các 
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tiêu chí còn thiếu và yếu; các địa phương tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư 
các công trình, dự án có tính chất trọng tâm, trọng điểm; mang tính động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng. 

Nhu cầu vốn đầu tư công tăng cao so với giai đoạn trước. Dự kiến tổng 
nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh là: 63.216 tỷ đồng (từ 
nguồn thu tiền sử dụng đất: 58.836 tỷ đồng). Trong đó, cấp tỉnh: 13.125 tỷ đồng, 
cấp huyện, xã: 45.711 tỷ đồng (Trong đó 3 địa phương thực hiện cơ chế đặc thù 
18.533 tỷ đồng, 09 đơn vị còn lại: 27.178 tỷ). Theo quan điểm của Đoàn giám 
sát, nhu cầu này là không khả thi, căn cứ vào thực trạng về kinh tế xã hội, đặc 
biệt là những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra (so sánh với giai đoạn 
2015-2020, thị trường bất động sản sôi động, kinh tế - xã hội ổn định và phát 
triển, số thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh mới chỉ đạt trên 15.000 tỷ đồng). Do đó, 
đề nghị các địa phương cần rà soát kỹ lưỡng tính khả thi của danh mục dự án tạo 
nguồn và các dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn này để đề xuất nhu cầu cho 
phù hợp.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với các cơ quan Trung ương
- Đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng giải 

quyết những bất cập, chồng chéo trong công tác giải phóng mặt bằng và ban 
hành giá đất như hiện nay.

- Trên cơ sở Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua, đề nghị Chính phủ, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn thi 
hành và hoàn thiện hệ thống văn bản quy quy phạm pháp luật về đất đai để các 
địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

2. Đối với HĐND tỉnh
- Thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) 

phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách cho giai đoạn 2022-2025 theo 
nguyên tắc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền đất giữa các cấp ngân sách, trong đó 
cần định hướng các địa phương nâng cao giá trị đất đai thông qua các hình thức 
đấu giá dự án và đấu giá quyền sử dụng đất, hạn chế tối đa hình thức đấu thầu 
dự án;

- Xem xét điều chỉnh hoặc thay thế Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về 
tiền đất đối với 03 địa phương: thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã 
Kinh Môn;

- Thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050 để các sở, ngành, địa phương có căn cứ để triển khai 
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thực hiện.
3. Đối với UBND tỉnh
- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Kế hoạch sử dụng đất 05 
năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050; phê duyệt kịp thời Quy hoạch vùng huyện đảm 
bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, tính toán lại phương pháp xây 
dựng dự toán thu tiền sử dụng đất hàng năm tránh tình trạng giao dự toán không 
sát với tình hình thực tế. 

- Xây dựng phương án trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân 
sách cho giai đoạn 2022-2025. Trong đó quan tâm một số nguyên tắc sau:

+ Điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu để tập trung nguồn lực thực hiện 
các định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII: tập trung phát triển tỉnh Hải Dương đến năm 2025 trở thành tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng 
để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

+ Tập trung nguồn thu về ngân sách tỉnh để đầu tư chiến lược phục vụ các 
mục tiêu phát triển của tỉnh. Trong đó ưu tiên đầu tư cho các công trình giao 
thông mang tính động lực, lan tỏa, các công trình trọng điểm về văn hóa, y tế, 
giáo dục, thể thao, hạ tầng số và đô thị thông minh. Đồng thời tạo cơ chế thúc 
đẩy tính năng động, sáng tạo của các địa phương trong việc nâng cao giá trị đất 
đai để tăng thu tiền sử dụng đất vượt trội thông qua đấu giá dự án và đấu giá 
quyền sử dụng đất; từng bước chấm dứt hình thức đấu thầu dự án.

+ Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng tính tự chủ gắn với tăng cường 
trách nhiệm của chính quyền các cấp. Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách 
cấp trên nhưng vẫn khơi dậy, phát huy được tiềm năng nguồn lực của ngân sách 
cấp dưới. 

+ Xem xét điều chỉnh hoặc dừng cơ chế đặc thù về tiền đất đối với thành 
phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

- Bên cạnh việc ban hành tỷ lệ điều tiết, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn  
tham mưu xây dựng tiêu chí, thứ tự ưu tiên để giao cho các địa phương làm chủ 
đầu tư một số dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Tạo động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng trên cơ sở khai thác và sử dụng 
quỹ đất tạo nguồn hợp lý của các địa phương.
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- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu 
tư lớn để mang lại nguồn thu cho ngân sách tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội, tăng trưởng bền vững.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập, thực hiện kế hoạch đầu tư 
công trung hạn và hàng năm, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 
các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

- Khẩn trương xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát 
triển nhà giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; qua đó xem xét điều chỉnh 
các mục tiêu về nhà ở, nhất là nhà ở thương mại; là căn cứ để các địa phương 
triển khai thực hiện đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực, chủ động trong công tác tham 
mưu phương pháp tính giá đất sát với giá thị trường tránh thất thu ngân sách, 
đồng thời có phương án bồi thường GPMB, tái định cư tốt nhất, đáp ứng quyền 
lợi cho người dân.

- Sớm ban hành Quy chế Hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử 
dụng đất, trong đó quy định chế tài cụ thể ràng buộc trách nhiệm của người tham 
gia đấu giá và các trường hợp được hủy kết quả đấu giá để thống nhất thực hiện 
trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Đối với UBND cấp huyện
- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch vùng 

huyện (trong đó chú trọng quy hoạch sử dụng đất). Quy hoạch phải có tầm nhìn, 
mang tính định hướng chiến lược, khả thi cao trên cơ sở tích hợp đồng bộ các 
quy hoạch đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - 
quốc phòng của địa phương. Rà soát, bổ sung đưa các khu, cụm công nghiệp; 
các dự án giao thông huyết mạch, có tính lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội vùng vào nội dung Quy hoạch.

- Thực hiện lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định của 
pháp luật. Đồng thời nâng cao hiệu quả chi đầu tư công, các công trình đầu tư 
phải có tính trọng tâm, trọng điểm; hạn chế tối đa cải tạo, sửa chữa; bố trí vốn cho 
các công trình manh mún, nhỏ lẻ; từng nước khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản. 

- Dành tối thiểu 50% nguồn vốn đầu tư công cho các công trình trọng 
điểm, công trình điểm nhấn có quy mô tạo động lực mới, không gian mới trong 
diện mạo đô thị, tạo đà để tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở, 
nhất là giao thông, thiết chế văn hóa có kiến trúc đẹp phục vụ nhu cầu hưởng thụ 
văn hóa, thể thao của nhân dân (khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này). 
Đồng thời thực hiện quản lý vốn đầu tư công hiệu quả; chống tham nhũng, lãng 
phí, thất thoát.
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- Đầu tư các dự án khu dân cư, điểm dân cư, khu đô thị theo hướng hiện 
đại, phát triển. Hạn chế tối đa tình trạng phân lô bán nền; không chấp nhận đầu 
tư đối với các dự án dưới 02ha trừ trường hợp thật sự cần thiết theo chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ưu tiên xử lý đất xen kẹp nhỏ lẻ thành công trình công 
cộng, công viên, cảnh quan. Khuyến khích các địa phương làm chủ đầu tư các 
dự án khu dân cư, khu đô thị để tạo nguồn thu vượt trội vào ngân sách. Gắn 
trách nhiệm của lãnh đạo UBND cấp huyện trong việc lập quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất và cung cấp thông tin để ban hành giá đất sát với thực tế.

- Rà soát hiện trạng quỹ đất công trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn để đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi, xử lý đạt hiệu quả, tăng nguồn 
thu cho ngân sách.

- Tăng cường tìm kiếm, khai thác các nguồn thu khác ngoài đất; có giải 
pháp nuôi dưỡng các nguồn thu đảm bảo tính bền vững, ổn định và lâu dài.

- Bố trí kinh phí từ nguồn 10% thu từ đất để chi cho công tác đo đạc, lập 
bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cấp mình và cấp xã.

- Tích cực khai thác các nguồn lực xã hội hóa tạo chuyển biến rõ nét trong 
đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng của địa phương.

- Tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông; công 
nghiệp đã và đang được tỉnh quan tâm đầu tư để tạo ra các nguồn thu lớn để đầu 
phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc tại địa phương.

- Chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, chấm dứt 
tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đai gây ảnh hưởng tới cảnh quan đô 
thị, an toàn giao thông và giảm hiệu quả khai thác nguồn lực.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo 
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Sở Tài chính, Sở TNMT;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo và CVVP Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thị Ngọc Bích
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