
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3974/STC-NS           Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9 năm 2021 
V/v xây dựng các cơ chế, chính 

sách giai đoạn 2021-2025 
 

 

 
 

Kính gửi:  

 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế 

hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Thông tin 

và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa 

học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Giao thông 

Vận tải; Nội vụ;  

 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

 - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

 - Trường Đại học Hà Tĩnh; 

 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;  

 
- UBND thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố 

Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 

21/7/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch, lộ trình xây dựng cơ chế, chính sách của 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, các sở ngành, đơn vị và địa phương (được giao chủ trì) 

đã chủ động phối hợp với các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan triển 

khai xây dựng các cơ chế, chính sách cơ bản bám sát phương hướng, mục tiêu theo 

Kết luận số 23-KL/TU ngày 21/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tuy 

nhiên, đến nay tiến độ xây dựng một số chính sách triển khai còn chậm, đặc biệt là 

các cơ chế, chính sách dự kiến trình ban hành vào tháng 10/2021, phải điều chỉnh 

thời gian trình ban hành vào cuối năm 2021; nhiều chính sách nội dung còn dàn 

trãi, chưa gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 

2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua; một số sở ngành, đơn vị chưa xây dựng 

Kế hoạch thực hiện của từng chính sách, chưa thuyết minh cụ thể tính cần thiết đối 

với từng nội dung của chính sách để làm căn cứ xem xét tính thiết thực, phù hợp 

với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh theo Kết luận số 23-KL/TU 

ngày 21/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và yêu cầu tại Kế hoạch số 

260/KH-UBND của UBND tỉnh. 

Thực hiện Thông báo kết luận số 343/TB-UBND ngày 21/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc đôn đốc các sở ngành, địa phương xây dựng chính sách theo lộ trình; 

đảm bảo đồng bộ, tập trung có trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách 
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của tỉnh; gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 

2021-2025, Sở Tài chính đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương được giao 

chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách theo phân công tại Kế hoạch số 260/KH-

UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh chủ động phối hợp với các sở ngành, các 

đơn vị và địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ chế, chính 

sách, đặc biệt là các cơ chế, chính sách dự kiến trình ban hành vào tháng 10/2021, 

đảm bảo yêu cầu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Kết luận số 23-KL/TU và 

của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 260/KH-UBND; trong đó, cần lưu ý: 

- Thời gian báo cáo, trình ban hành các cơ chế, chính sách phải đảm bảo theo 

đúng lộ trình thời gian quy định tại Kế hoạch số 260/KH-UBND và Thông báo kết 

luận số 343/TB-UBND của UBND tỉnh. 

- Các nội dung của từng chính sách phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thiết 

thực, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, gắn với việc 

thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua (theo Kết luận số 23-KL/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh). 

- Các nội dung đề xuất phải thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 

hoặc UBND tỉnh (khi đề xuất cần nêu rõ căn cứ, thẩm quyền quyết định để làm căn 

cứ xem xét, tham mưu; đặc biệt là các đề xuất liên quan đến ưu đãi đầu tư, thuế, phí 

và lệ phí, tiền thuê đất…). 

- Báo cáo đề xuất ban hành cơ chế, chính sách cần phải kèm theo Kế hoạch 

thực hiện của từng chính sách trong giai đoạn 2021-2025 (chi tiết đến từng nội 

dung của chính sách, phân kỳ từng năm và theo từng địa bàn cấp huyện, dự kiến 

nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện…); thuyết minh cụ thể tính cần thiết, 

phù hợp với thực tiễn, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ nào theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua… để làm cơ 

sở xem xét, quyết định cơ chế, chính sách (theo yêu cầu tại Khoản 2 Mục III Kế 

hoạch số 260/KH-UBND của UBND tỉnh). 

Đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở Tài chính; 

- Các phòng NS, NSHX, HCSN,TCDN, TCĐT và Văn 

phòng; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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