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TỜ TRÌNH
Về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, 

thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 84/UBND-KTTH ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc tiếp tục thực hiện để lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử 
dụng đất của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn của các địa phương 
do tỉnh quản lý, sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, các chi 
phí liên quan khác của chính khu đất đó (nếu có) và trích nộp Quỹ phát triển đất 
theo quy định và 10% thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý đất đai theo quy định 
(trừ số thu phát sinh của các dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu đô 
thị mới Điện Nam- Điện Ngọc) đến hết niên độ ngân sách năm 2021 (do Nghị 
quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh đã được HĐND 
tỉnh công bố hết hiệu lực tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020); 
Công văn số 148/UBND-KTTH ngày 08/01/2021 về việc lấy ý kiến thành viên 
UBND tỉnh về nội dung trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 43/SKHĐT-QHTH ngày 
11/01/2021 về việc lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh theo hướng xây dựng dự 
thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh, tuy nhiên Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh đã được HĐND tỉnh công bố hết hiệu lực tại 
Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, sau khi tổng hợp ý kiến các thành 
viên trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-SKHĐT ngày 12/01/2021. Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xét thấy, nếu ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện là 
trái quy định văn bản quy phạm pháp luật, do đó đề nghị ban hành Nghị quyết 
theo hướng độc lập thông thường.

Ngày 25/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 129/SKHĐT-
QHTH về đề nghị các thành viên UBND tỉnh cho ý kiến lại dự thảo Nghị quyết về 
để lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố 
Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 
ngày 29/01/2021. 

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 21/23 phiếu ý kiến của các 
thành viên UBND tỉnh, trong đó có 19/23 phiếu thống nhất thông qua, có 02/23 
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chỉnh sửa và thống nhất thông qua; còn 02/23 chưa gửi phiếu tham gia ý kiến là 
Sở Công thương, Sở Ngoại vụ.

Ý kiến góp ý của 02/23 thành viên chỉnh sửa và thống nhất thông qua nội 
dung như sau:

TT Thành viên góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải 
trình

1 Sở Khoa học Công 
nghệ (góp ý trực 
tiếp vào dự thảo 
Nghị quyết)

Bổ sung tên các địa phương tại Điều 1. 
Để lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất 
của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
của các địa phương thành phố Tam Kỳ, thành phố 
Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành do tỉnh 
quản lý, … 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đã 
tiếp thu ý kiến 
và bổ sung

2 Sở Tài chính góp ý 
tại Công văn số 
226/STC-NS ngày 
27/01/2021

1. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh:
- Đề nghị thay cụm từ “để lại 100%” bằng cụm từ 
“cấp lại 100%”. 
   Lý do: nguồn thu tiền sử dụng đất của các đơn vị, 
tổ chức, doanh nghiệp do tỉnh quản lý là nguồn thu 
100% của ngân sách cấp tỉnh theo Nghị quyết số 
21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND 
tỉnh. 
- Đề nghị điều chỉnh nội dung dự thảo Tờ trình thành: 
“UBND tỉnh chỉ đạo 04 địa phương nêu trên sử 
nguồn kinh phí được cấp lại để bố trí chi đầu tư xây 
dựng cơ bản theo quy định”. 
   Lý do: nội dung “chi đầu tư xây dựng cơ bản theo 
quy định” đã bao gồm quy định của Luật đầu tư công 
và theo quy định của Luật đầu tư công thì việc bố trí 
vốn cho dự án phải có trong danh mục đầu tư trung 
hạn đã được HĐND cùng cấp thông qua.
2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Tương tự 
như nội dung tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh: 
- Tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết, đề nghị thay 
cụm từ “để lại 100%” bằng cụm từ “cấp lại 100%”. 
- Đề nghị điều chỉnh nội dung Điều 2 của dự thảo 
Nghị quyết thành: “UBND tỉnh chỉ đạo 04 địa 
phương nêu trên sử nguồn kinh phí được cấp lại tại 
Điều 1 của Nghị quyết này để bố trí chi đầu tư xây 
dựng cơ bản theo quy định”. 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư  tiếp 
thu ý kiến, 
chỉnh sửa.

 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp tiếp thu ý kiến thành viên UBND tỉnh 

và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 
về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, thành 
phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành, như sau:
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- Cấp lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất của các đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp trên địa bàn của các địa phương thành phố Tam Kỳ, thành 
phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành do tỉnh quản lý, sau khi trừ chi 
phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, các chi phí liên quan khác của chính 
khu đất đó (nếu có) và trích nộp Quỹ phát triển đất theo quy định (trừ số thu phát 
sinh của các dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu đô thị mới Điện 
Nam- Điện Ngọc) đến hết niên độ ngân sách năm 2021. 

- Nguồn vốn thực hiện từ: Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ năm 
2019, năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 kể cả phần 20% tạm dừng trích lập 
Quỹ phát triển đất) và 20% tạm dừng trích lập Quỹ phát triển đất năm 2021.

(Gửi kèm phiếu ý kiến thành viên UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của UBND 
tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh)

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 11/TTr-SKHĐT ngày 12/01/2021 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QHTH.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết 
về cấp lại tiền sử dụng đất cho 
thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị 
xã Điện Bàn và huyện Núi Thành

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài chính nhận được Công văn số 129/SKHĐT-QHTH ngày 25/01/2021 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về để lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, 
thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành.

Về vấn đề này, sau khi xem xét dự thảo Nghị quyết nêu trên, Sở Tài chính 
có ý kiến như sau:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh:
- Sở Tài chính đề nghị thay cụm từ “để lại 100%” bằng cụm từ “cấp lại 

100%”. Lý do: nguồn thu tiền sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp 
do tỉnh quản lý là nguồn thu 100% của ngân sách cấp tỉnh theo Nghị quyết số 
21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

- Đề nghị điều chỉnh nội dung đoạn cuối cùng của dự thảo Tờ trình thành 
như sau: “UBND tỉnh chỉ đạo 04 địa phương nêu trên sử nguồn kinh phí được cấp 
lại nêu trên để bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định”. Lý do: nội dung 
“chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định” đã bao gồm quy định của Luật đầu tư 
công và theo quy định của Luật đầu tư công thì việc bố trí vốn cho dự án phải có 
trong danh mục đầu tư trung hạn đã được HĐND cùng cấp thông qua.

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh:
Tương tự như nội dung tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Sở Tài chính 

đề nghị điều chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh như sau:
- Tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính đề nghị thay cụm từ “để 

lại 100%” bằng cụm từ “cấp lại 100%”.
- Đề nghị điều chỉnh nội dung Điều 2 của dự thảo Nghị quyết thành như sau: 

“Điều 2. UBND tỉnh chỉ đạo 04 địa phương nêu trên sử nguồn kinh phí được cấp 
lại tại Điều 1 của Nghị quyết này để bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy 
định”. 

Sở Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, NS.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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