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BÁO CÁO THẨM TRA  
Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động 

lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn  
(giai đoạn 2021 – 2025)   

 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI) 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

          Sau khi nghiên cứu dự thảo nghị quyết về quy định một số cơ chế đặc thù 
về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai 
đoạn 2021 – 2025) do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh 
khoá XVI. 

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có một số ý kiến sau: 

1. Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền quy định tại 
Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Ngân 
sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết về việc 
quy định tỷ lệ % phân chia số thu tiền sử dụng đất; Tỷ lệ (%) phân chia các 
khoản thu thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường; tăng định mức phân 
bổ ngân sách chi sự nghiệp giao thông cho thành phố Chí Linh và thị xã Kinh 
Môn. Việc quy định cơ chế đặc thù về tài chính nhằm tạo động lực cho các địa 
phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị, thúc đẩy phát triển kinh 
tế xã hội. 

2. Dự thảo Nghị quyết về quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo 
động lực phát triển thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021 – 
2025) được soạn thảo đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục của Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. 



3. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng HĐND tỉnh 
phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, thể thức văn bản theo đúng quy 
định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

Trên đây là một số ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách về dự thảo nghị 
quyết của HĐND tỉnh. 

Trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các đại biểu dự kỳ họp; 
- Lưu VT. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


