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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách 

đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố  

trực thuộc tỉnh vào năm 2025 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

Tờ trình số 475/TTr-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự 

thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây 

dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 như sau: 

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Ngày 15/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

47/2017/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã 

Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Các cơ chế, chính sách đã có 

tác động tích cực, góp phần đưa thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị loại III và là một 

trong ba đô thị động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời 

gian tới, cùng với sự phát triển của Khu Kinh tế Vũng Áng, việc ban hành các 

cơ chế, chính sách đặc thù cho thị xã Kỳ Anh là thực sự cần thiết để tiếp tục huy 

động tối đa nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh có hạ tầng kết cấu đồng bộ, từng 

bước hiện đại, văn minh, trở thành vùng đô thị trung tâm phía Nam, phấn đấu 

trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, điểm h khoản 9 

Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
1
, việc Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định một số cơ 

chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành 

phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 là đúng thẩm quyền. 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các căn cứ pháp 

lý liên quan
2
; được cơ quan soạn thảo tổ chức làm việc, thảo luận, lấy ý kiến các 

sở, ban, ngành liên quan và đã được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình 

tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3
.  

                                           
1
 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn : “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số 

nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”. 
2
 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 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;… 
3
 Báo cáo số 539/BC-STP ngày 26/11/2021. 



2 

II. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

(1) Đối với các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ tiền sử dụng đất: Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng 

thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 được xây dựng 

và trình Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và 

phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025, do 

đó đã có sự xem xét, tính toán, đảm bảo tỷ lệ phân chia phù hợp.  

(2) Đối với các cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính - ngân sách: Ban 

Kinh tế - Ngân sách xét thấy thị xã Kỳ Anh với vị trí vai trò của một đô thị động 

lực, nơi có Khu Kinh tế Vũng Áng là một trong 05 Khu kinh tế trọng điểm của 

cả nước đang được tập trung nguồn lực đầu tư phát triển; do đó đề nghị cân đối 

ngân sách, ưu tiên bố trí tăng thêm mức kinh phí hỗ trợ cho thị xã Kỳ Anh để 

thực hiện công tác kiến thiết thị chính, phát triển đô thị, môi trường và các 

nhiệm vụ khác trên địa bàn. 

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan 

tâm một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh và các sở, ban, ngành liên quan 

tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo quy định pháp luật về quản lý 

đất đai, đầu tư, đầu tư công, xây dựng, tài chính - ngân sách và pháp luật khác có 

liên quan.  

- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, dự kiến lộ trình, nguồn lực 

thực hiện để đảm bảo phát huy hiệu quả của cơ chế chính sách, tránh tình trạng 

đầu tư dàn trải và đúng mục tiêu, định hướng phát triển thị xã Kỳ Anh. 

Căn cứ kết quả thẩm tra nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ4. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thuý Nga 

 

 


		thuynga.dbnd@hatinh.gov.vn
	2021-12-14T18:09:54+0700


		hdndtinh@hatinh.gov.vn
	2021-12-14T19:58:47+0700




