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Kính gửi: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1470/UBND-TH ngày 

21/6/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và Công văn số 

1543/UBND-TH ngày 27/6/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời một số nội dung cụ thể như sau: 

I. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri  

Cử tri Điểu Thanh, Thôn Đak La, xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng phản ánh: 

xã Đak Nhau có 2 thôn được công nhận là thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, nhưng đến nay chưa được xem 

xét bố trí vốn để thực hiện. Đề nghị Tỉnh thông tin, trả lời cho cử tri biết trong năm 

2021 và năm 2022 có được bố trí vốn để triển khai thực hiện không? 

Trả lời: 

Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

653/QĐ-TTg, theo đó vốn ngân sách trung ương giao cho tỉnh thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi năm 2022 là 156 tỷ 060 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với 

Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. 

Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành 

quyết định giao vốn để triển khai thực hiện. 

II. Về ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh  

(1) Các tổ Đại biểu đơn vị thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp, huyện Bù 

Gia Mập, huyện Phú Riềng, huyện Bù Đăng có ý kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công đạt thấp so với chỉ tiêu của Chính phủ, kế hoạch năm của tỉnh và thấp hơn 

so với cùng kỳ năm 2021. Đề nghị giải trình, phân tích nguyên nhân và có giải 

pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2022. Đây cũng là nội dung trả lời chất 

vấn bằng văn bản đối với Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Trả lời:  

1. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao là 7.305 tỷ 136 triệu 

đồng, thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm là 1.862 tỷ 925 triệu đồng, đạt 26,1% 

so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đạt 25,5% so với kế hoạch tỉnh giao, trong đó: 
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a) Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 1.068 tỷ 900 triệu đồng, 

giải ngân 6 tháng đầu năm là 74 tỷ 652 triệu đồng, đạt 7,5% kế hoạch, cụ thể: 

- Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 1.000 tỷ đồng, giải 

ngân 6 tháng đầu năm là 74 tỷ 652 triệu đồng, đạt 7,5% kế hoạch. 

- Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch vốn giao 68 tỷ 900 triệu đồng, 6 tháng 

đầu năm chưa giải ngân. 

b) Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 6.236 tỷ 236 triệu đồng, 

giải ngân 6 tháng đầu năm là 1.788 tỷ 273 triệu đồng, đạt 28,7% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 477 tỷ 

840 triệu đồng, giải ngân 6 tháng đầu năm là 161 tỷ 177 triệu đồng, đạt 33,7% kế 

hoạch. 

- Nguồn tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 4.893 tỷ 296 triệu đồng, giải 

ngân 6 tháng đầu năm là 1.346 tỷ 923 triệu đồng, đạt 27,5% kế hoạch. 

- Vốn XSKT: Kế hoạch vốn giao 753 tỷ 600 triệu đồng, giải ngân 6 tháng 

đầu năm là 190 tỷ 496 triệu đồng, đạt 25,3% kế hoạch. 

- Vốn hỗ trợ của TP. HCM: Kế hoạch vốn giao 30 tỷ đồng, giải ngân 6 

tháng đầu năm là 30 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại dự án ODA): 

Kế hoạch vốn giao 18 tỷ 600 triệu đồng, 6 tháng đầu năm chưa giải ngân. 

- Vốn dự phòng ngân sách địa phương (giao vốn cho 02 dự án xây dựng khu 

cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19): Kế hoạch vốn giao 62 tỷ 

900 triệu đồng, giải ngân 6 tháng đầu năm là 59 tỷ 677 triệu đồng, đạt 94,9% kế 

hoạch. 

Nhìn chung kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của tỉnh 

đạt thấp, ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện Bù Gia 

Mập đạt 48,5%, huyện Bù Đốp đạt 36,8%, huyện Bù Đăng đạt 36%, còn lại các 

đơn vị khác đều đạt thấp như: Thành phố Đồng Xoài đạt 13,5%, thị xã Bình Long 

đạt 14,2%, huyện Chơn Thành đạt 14,4%, huyện Hớn Quản đạt 17,8%.  

Đáng chú ý là Chương trình giảm nghèo và Chương trình MTQG nông 

thôn mới đạt rất thấp (9%), điều này cho thấy công tác giải ngân dẫm chân tại 

chỗ, chưa được cải thiện làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giảm sức 

thu hút các nguồn lực xã hội khác, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến đà 

phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; chưa đổi mới theo tinh thần chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022, chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Công văn số 663/UBND-TH ngày 29/3/2022 và Công văn số 

1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 gửi Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và các chủ đầu tư về đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Thực tế giải ngân qua các năm cho thấy, những tháng đầu năm giải ngân 

thường thấp do thực hiện thủ tục đầu tư, tập trung giải ngân vốn của năm trước và 

có xu hướng tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Hiện nay, nhiều dự án khởi 
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công mới trong năm 2022 đã đấu thầu, triển khai thi công, do đó trong thời gian 

tới giải ngân vốn đầu tư công sẽ có những chuyển biến tích cực hơn.   

2. Nguyên nhân giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 đạt thấp: Có nhiều 

nguyên nhân, trong đó: 

- Nguyên nhân khách quan:  

(1) Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn (67%) trên tổng vốn 

đầu tư công toàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay chưa thu được tiền sử dụng đất khối 

tỉnh, nên ảnh hướng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án. 

(2) 6 tháng đầu năm do biến động tăng giá vật tư, nguyên nhiên, vật liệu 

trên thị trường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và lập dự toán các dự án, vì đa 

số các hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. 

Dẫn đến tình trạng một số nhà thầu thi công còn cầm chừng, chưa đẩy nhanh tiến 

độ thi công theo kế hoạch đề ra.  

(3) Thủ tục đầu tư phức tạp, trong đó thời gian lập, thẩm định trình phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán mất hơn 2 tháng. Hạn mức chỉ định thầu 

đối với các gói thầu tư vấn thấp (dưới 500 triệu đồng) nên phải đấu thầu mất 

nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. 

(4) Do tính chất đặc thù của đầu tư công đòi hỏi phải có quá trình thực 

hiện, tích lũy giá trị khối lượng hoàn thành mới thực hiện các thủ tục giải ngân 

vốn tại kho bạc, đặc biệt dự án mua sắm trang thiết bị phải hoàn thành toàn bộ 

gói thầu mới thực hiện thanh toán, từ đó cũng ảnh hưởng đến công tác giải ngân. 

Ngoài các nguyên nhân khách quan nêu trên, thì nguyên nhân chủ quan 

vẫn là chủ yếu, cụ thể: 

(1) Công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư một số dự án thực hiện chưa tốt. 

(2) Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của nhiều dự án còn vướng 

mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công như: Xây dựng đường kết nối các KCN 

phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài; Đường phía Tây QL 13 đoạn Chơn Thành - 

Hoa Lư tỉnh Bình Phước; Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân 

cư phía Bắc Tỉnh lỵ; Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn 

Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú)... 

(3) Công tác phối kết hợp giữa chủ đầu tư với các Sở, ban, ngành và các 

địa phương chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, nhất là trong công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng dự án kéo dài.  

(4) Sự phân công cán bộ quản lý, theo dõi của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối 

với các chương trình, dự án còn chưa sát, thiếu kiểm tra thực tế. 

(5) Trách nhiệm của các sở quản lý chuyên ngành chưa cao trong việc thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án do ngành quản lý, theo dõi. 

3. Giải pháp khắc phục 6 tháng cuối năm nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2022 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, dự báo tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh từ 
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nay đến cuối năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt giá xăng dầu, 

nguyên nhiên vật liệu đầu vào của ngành xây dựng tăng cao. Bên cạnh đó, số vốn 

giải ngân còn khá lớn đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương phải quyết tâm cao 

để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra. Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 

2022 là chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Để phấn đấu đạt tỷ 

lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2022, 6 tháng cuối năm cần quan tâm 

thực hiện tốt một số giải pháp quan trọng như sau: 

(1) Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề 

ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi 

kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; 

Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 17/02/2022 và Công văn số 

1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2022. 

(2) Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và 

định giá đất đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu 

theo dự toán đã giao. 

(3) Các sở quản lý chuyên ngành tăng cường trách nhiệm, theo dõi, đôn 

đốc quá trình thực hiện các dự án do sở mình quản lý, từ đó có sự phối hợp đồng 

bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

(4) Đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tại các sở, ban, 

ngành và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư 

công. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, không để dồn vốn vào 

cuối năm mới giải ngân. 

(5) Tiếp tục tham mưu tổ chức giao ban định kỳ xây dựng cơ bản giữa 

UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; giữa 

Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Ban QLDA, Phòng Tài chính - Kế hoạch các 

huyện, thị xã, thành phố để đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải 

ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt mục tiêu đề ra.  

(6) Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, công tác giải ngân các chương 

trình, dự án để tham mưu HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh vốn đầu tư công từ các 

dự án không có khả năng giải ngân sang những dự án có khả năng giải ngân tốt 

hơn, các dự án cần vốn để hoàn thành trong năm. 

(7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, rà soát các 

chương trình, dự án để đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng ưu tiên, nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư công. 

(2) Tổ Đại biểu đơn vị huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản có ý kiến: 

a) Thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022 đạt thấp (12,3% so 

với tiến độ). Đề nghị cho biết nguyên nhân và giải pháp.  

Trả lời: 
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- Nguyên nhân thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt thấp, chủ yếu 

là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy 

đã được kiểm soát và bao phủ vắc xin, nhưng lây lan dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đang trong giai đoạn khắc phục những khó khăn và ổn 

định sản xuất sau dịch bệnh nên chưa mạnh dạn đầu tư vào các dự án mới tại tỉnh. 

- Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng cuối năm 2022:  

+ Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; xúc tiến với các đối tác 

có nhiều tiềm năng, triển vọng lớn. Kết hợp các hình thức xúc tiến đầu tư trực 

tuyến và trực tiếp phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt với dịch 

bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

+ Chủ động kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng, các 

tập đoàn lớn đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh. 

+ Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, chuyển đổi số để 

công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho doanh 

nghiệp. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch. Hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong 

tiếp cận mặt bằng, đầu tư, xây dựng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh.  

+ Phát triển đa dạng các dịch vụ cung ứng, hỗ trợ các dự án sau cấp giấy 

chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kịp thời giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đẩy 

mạnh sản xuất kinh doanh. 

b) Các năm trước đây có nhà đầu tư đề nghị hợp tác đầu tư nhưng các cơ 

quan chức năng không phối hợp thực hiện, nên nhà đầu tư chuyển sang hợp tác 

đầu tư ở địa bàn tỉnh khác (thị trấn Yoshino Nhật Bản). Đề nghị cho biết nguyên 

nhân và giải pháp. 

Trả lời: 

Ngày 23/3/2020, Công ty TNHH Yoshino Bình Phước có gửi văn bản số 

68/CV-HN xin chủ trương đầu tư dự án Trung tâm trưng bày, giao dịch các sản 

phẩm từ gỗ xuất khẩu theo tiêu chuẩn Yoshino Nhật Bản (trong Chương trình 

phát triển ngành gỗ của tỉnh với thị trấn Yoshino Nhật Bản). Công ty đề xuất thực 

hiện dự án trên diện tích khoảng 12 ha tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú. 

Ngày 09/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 531/SKHĐT-

ĐKKD hướng dẫn cho Công ty TNHH Yoshino Bình Phước cụ thể về trình tự, 

thủ tục và thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, sau đó 

Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được thông tin phản hồi từ phía công ty. 

Tuy nhiên, trong giữa tháng 5/2022 đại diện bên phía Công ty TNHH 

Yoshino đã liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các nội dung, kế hoạch 

triển khai dự án trong thời gian tới, đồng thời cũng ghi nhận những vấn đề khó 

khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm qua nên 

chưa thể triển khai chương trình hợp tác. 

Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục liên hệ với Công ty TNHH Yoshino Bình 

Phước hướng dẫn doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ để có cơ sở tham mưu UBND 

tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án. 



6 

 

 

c) Đề nghị quan tâm bố trí, phân bổ vốn phục vụ xây dựng Trường Cao 

đẳng Bình Phước giai đoạn 2 

Trả lời: 

Việc đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2 là hết sức 

cần thiết, nhằm phục vụ cho việc đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu lao động cho 

doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

và các đơn vị có liên quan đang lập đề xuất dự án, dự kiến sẽ bố trí vốn trình kỳ 

họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. 

III. Về trả lời chất vấn bằng văn bản đối với Ủy viên UBND tỉnh, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chậm, ảnh 

hưởng đến các đối tượng thụ hưởng, nhất là những người dễ bị tổn thương, trách 

nhiệm và giải pháp của sở trong thời gian tới. 

Trả lời: 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, triển khai, kiểm 

tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nên việc giải 

ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chậm, trước hết là trách 

nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.  

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ yếu là công tác phối kết hợp với Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội trong việc tham mưu giao kế hoạch vốn. Năm 

2022 trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 

467/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 23/3/2022, sở đã tham mưu UBND tỉnh giao chi 

tiết kế hoạch vốn giảm nghèo năm 2022 tại Tờ trình số 584/TTr-SKHĐT ngày 

01/4/2022. 

Tuy nhiên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh có 

Công văn 964/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xin ý 

kiến thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh ủy thác nguồn vốn đầu tư công 

NSĐP qua ngân hàng CSXH tỉnh để cho các hộ nghèo DTTS vay vốn. Sau khi rà 

soát lại các quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy rằng:  

(1) Việc ủy thác nguồn vốn đầu công ngân sách địa phương qua Ngân hàng 

CSXH tỉnh để cho các hộ nghèo DTTS vay vốn nhằm thực hiện chương trình 

giảm 1.000 hộ nghèo DTTS năm 2022 theo đề xuất của Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội là không thuộc đối tượng quy định tại điều 5 của Luật đầu tư công 

và không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được 

HĐND tỉnh thông qua.  

(2) Hiện nay, việc thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW 

ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Thông tư số 

11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với 

người nghèo và các đối tượng chính sách khác là do Sở Tài chính tham mưu từ 
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nguồn cân đối chi thường xuyên của ngân sách tỉnh được quy định tại Điều 5, nội 

dung Quy chế của Thông tư số 11/2017/TT-BTC Bộ Tài chính. Do đó, việc tham 

mưu UBND tỉnh thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh ủy thác nguồn vốn đầu 

tư công ngân sách địa phương qua Ngân hàng CSXH tỉnh để cho các hộ nghèo 

DTTS vay vốn là không đúng với quy định. 

Từ những lý do đó, đã làm chậm việc triển khai và giải ngân vốn đối với 

chương trình này. Sắp tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để sớm giao chỉ tiêu kế hoạch, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc triển khai và giải ngân vốn của chương trình.   

IV. Về ý kiến thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh đối với dự thảo sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 

31/3/2022 của HĐND tỉnh 

(1) Sửa đổi Điều 5. Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư: Sở xin tiếp thu 

và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết lần 2. 

(2) Đề nghị bổ sung cụm từ “quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” 

sau cụm từ “Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ”. Đồng thời, quy định rõ nội dung “và Thông tư hướng dẫn thi hành” là 

thông tư nào? Sở xin tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết lần 2, theo đó chỉ 

quy định: Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi 

hành (không dẫn chiếu đến văn bản pháp luật cụ thể). 

(3) Sửa đổi Điều 7. Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng 

đất: Sở xin tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết lần 2. 

(4) Sửa đổi Điều 9. Thuế suất ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp: Sở xin tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết lần 2. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu 

HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.  

Nơi nhận:                                 GIÁM ĐỐC   
- Như trên; 

- Các Sở: TC, LĐTB&XH; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: ĐTTĐ&GSĐT, ĐKKD;  

- Lưu: VT (HT). 
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