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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

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

 

Qua xem xét Tờ trình số 790/TTr-UBND ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh 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, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

Ngày 08/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
36/2016/NQ-HĐND về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội 
An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020; ngày 19/7/2018, Hội 
đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016. Các Nghị quyết này có hiệu lực đến năm 2020 và Hội đồng nhân dân 
tỉnh đã công bố hết hiệu lực theo thời gian tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 
08/12/2020.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND 
tỉnh, đến nay, một số dự án tại các địa phương đang thực hiện dở dang, mặt khác, 
do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và nguồn thu của các địa phương cũng gặp 
nhiều khó khăn. Do đó, để đảm bảo nguồn lực cho các địa phương hoàn thành các 
dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh 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), trích nộp Quỹ phát triển đất 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) trong niên độ ngân 
sách năm 2021. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất, kính trình 
HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số câu 
từ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để đảm bảo quy định của pháp luật.
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 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 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP;
- Lưu VT,TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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