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TỜ TRÌNH 

Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển 

container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; sau khi xem xét báo cáo đề xuất của Liên ngành Sở Công 

Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 187/TTr-LN-SCT-

BQLKKT ngày 03/6/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu 

biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng 

container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung như sau: 

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Ngày 28/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 

276/2021/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến 

vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua 

cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

phát triển dịch vụ cảng biển và logistics là một trong 4 trụ cột kinh tế của tỉnh.  

Nghị quyết nhắm đến đối tượng cụ thể là hãng tàu biển mở tuyến vận 

chuyển container qua cảng Vũng Áng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có 

hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, 

hình thành tuyến tàu container thường xuyên qua cảng Vũng Áng; khuyến khích 

các doanh nghiệp thay đổi phương thức vận tải hiện tại bằng vận tải container 

đường biển qua cảng Vũng Áng; giảm chi phí vận chuyển tạo sức cạnh tranh 

cho hàng hóa sản xuất trong tỉnh, phát triển dịch vụ cảng, logistics. Thực tế đến 

nay có 03 chuyến tàu container của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã cập cảng 

Vũng Áng; thể hiện sự đúng đắn của chủ trương Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành thời gian qua. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 thì một số những 
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hành vi bị cấm: “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, 

quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 

quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền 

địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, 

nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục 

hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại 

khoản 4 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” 

Như vậy, theo quy định trên thì đối với các chính sách đặc thù của Tỉnh 

cần có các quy định về thủ tục hành chính về hồ sơ, quy trình thủ tục để triển 

khai thực hiện thì phải được quy định trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh. Vì vậy, để chích sách hỗ trợ nêu trên được triển khai được trong thực tế 

thì việc bổ sung các quy định về thủ tục hành chính trong Nghị quyết số 

276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là nội dung 

bắt buộc theo quy định. 

2. Bố cục, nội dung chính của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung gồm 02 Điều và 05 Phụ lục kèm theo, cụ thể:  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-

HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

1. Bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 2 như sau: 

“3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của hãng tàu (theo mẫu tại Phụ lục 01). 

b) Bảng kê số lượng chuyến tàu container cập cảng Vũng Áng (tối thiểu 2 

chuyến/tháng, mỗi tháng được tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng) có 

xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh khai thác Cảng, Cảng vụ Hàng Hải Hà 

Tĩnh (theo mẫu tại Phụ lục 02) và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ/giao nhận 

tại Cảng Vũng Áng. 

4. Quy trình thực hiện: 

a) Hãng tàu đề nghị hỗ trợ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ 

hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên 

phong bì.  

b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời gian 07 (bảy) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định đối tượng, 

nội dung, mức hỗ trợ cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp không 

đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh có văn bản thông báo gửi tới hãng tàu nêu rõ lý do. 

c) Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, hãng tàu được hỗ trợ làm Tờ 

trình đề nghị cấp phát kinh phí hỗ trợ (theo mẫu tại Phụ lục 05) gửi Sở Tài 

chính. Sở Tài chính thực hiện cấp phát theo chế độ quy định trong vòng 07 (bảy) 
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ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và đầy đủ các tài liệu, hồ sơ chứng 

từ liên quan do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cung cấp.” 

2. Bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 3 như sau: 

“3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận 

chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng (theo mẫu tại Phụ lục 03). 

b) Bảng kê số lượng container được vận chuyển qua cảng Vũng Áng có 

xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh khai thác Cảng (theo mẫu tại Phụ lục 04) 

và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ/giao nhận tại Cảng Vũng Áng. 

c) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã thông quan mở tại các 

Chi cục thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có 

hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu được vận chuyển bằng container qua cảng 

Vũng Áng). Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa và chứng từ mua bán (đối với 

các đối tượng không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa). 

d) Hóa đơn giá trị gia tăng vận chuyển hàng hóa, vận đơn hoặc các chứng 

từ khác chứng minh việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Vũng 

Áng (bản sao). 

4. Quy trình thực hiện: 

a) Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được thụ hưởng chính 

sách lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này và nộp trực tiếp hoặc 

gửi qua đường bưu điện về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Trường hợp 

hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.  

b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời gian 07 (bảy) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định đối tượng, 

nội dung, mức hỗ trợ cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp không 

đủ điều kiện hỗ trợ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh có văn bản thông báo tới đối tượng xin đề nghị hỗ trợ và nêu rõ lý do. 

c) Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

được hỗ trợ làm Tờ trình đề nghị cấp phát kinh phí hỗ trợ (theo mẫu tại Phụ lục 

05) gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính thực hiện cấp phát theo chế độ quy định 

trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và đầy đủ các 

tài liệu, hồ sơ chứng từ liên quan do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cung cấp.” 

3.Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:  

“1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này.” 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành 

1.Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này hiệu lực kể từ ngày.... tháng.... năm 2021. 

* Các phụ lục kèm theo gồm: 

Phụ lục 1: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Điều 2 Nghị quyết số 

276/2021/NQ-HĐND Ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Phụ lục 2: Bảng kê số lượng chuyến tàu container hàng hóa qua cảng 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 

Phụ lục 3: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Điều 3 Nghị quyết số 

276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/ 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Phụ lục 4: Bảng kê số lượng container được vận chuyển qua cảng Vũng 

Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 

Phụ lục 5: Tờ trình đề nghị cấp phát kinh phí hỗ trợ. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận 

chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (Tài liệu kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu 

biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng 

container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; (2) Văn bản số 1842/STC-TCDN 

ngày 25/5/2021 của Sở Tài chính; (3) Văn bản số 187/TTr-LN-SCT-BQLKKT 

ngày 03/6/2021 của Liên ngành Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh; Báo cáo thẩm định số 215/BC-STP ngày 02/6/2021 của Sở Tư pháp); Uỷ 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh; 

- Các Sở: Công thương, Tài chính; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh;  

- Lưu: VT. GT1, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Võ  Trọng  Hải 
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