NGHỊ QUYẾT SỐ 54 - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ThS. Nguyễn Thị Kim Dung(*)
Ngày 24/11/2017, với sự nhất trí cao (460/465 đại biểu Quốc hội có mặt
biểu quyết tán thành) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí
điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là
Nghị quyết số 54). Nghị quyết số 54 có hiệu lực từ 15/01/2018. Theo đó, một số
vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng được phân cấp cho TP. Hồ Chí Minh
quyết định; trao quyền tự chủ, tự quyết nhiều hơn cho TP. Hồ Chí Minh, tạo động
lực mới cho TP. Hồ Chí Minh phát triển, phát huy mọi tiềm lực, giải quyết những
vấn đề đang đặt ra cho TP. Hồ Chí Minh và hoàn thành trách nhiệm chung đối với
cả nước.
Nghị quyết số 54 điều chỉnh 5 lĩnh vực cơ bản sau cho TP. Hồ Chí Minh:
1. Về thẩm quyền quản lý đất đai:
Nghị quyết số 54 trao quyền cho Hội đồng nhân dân Thành phố được quyết
định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên trong quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Về thẩm quyền quản lý đầu tư:
Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chủ trương đầu tư đối
với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật
Đầu tư công.
3. Về thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước:


Hội đồng nhân dân Thành phố có quyền đề xuất để Chính phủ xem xét,

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí
điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc
biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so
với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.


Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn Thành

phố phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí.
(*)

Phó trưởng Khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
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Ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản

thu do việc điều chỉnh chính sách thu đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc
nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm
(%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách
Thành phố.


TP. Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền

lương theo quy định. Sau khi ngân sách TP bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách
tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo
quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND Thành phố được quyết định. Hội đồng
nhân dân Thành phố được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương
còn dư của ngân sách cấp Thành phố; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn
cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ
chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm; cho phép các cơ quan hành chính nhà
nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thực hiện cải cách
tiền lương còn dư để tăng chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của cơ quan,
đơn vị và chi thu nhập tăng thêm.


TP. Hồ Chí Minh được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền

địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước
và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư
nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân
cấp.


Ngân sách Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi

bán tài sản công gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công (sau khi đã trừ kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm
mới) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn Thành
phố (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư hạ tầng
kinh tế-xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Thành phố.


Ngân sách Thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà

nước tại các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý và
phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do Ủy ban nhân dân
Thành phố làm đại diện chủ sở hữu. Thành phố sử dụng nguồn thu này và ngân
sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, kể cả đầu tư cho
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các dự án chống ngập của Thành phố; ngân sách Trung ương không phân bổ cho
Thành phố 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong Kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ngân sách Thành phố thực hiện vay
lại toàn bộ phần vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư (nếu có) của các dự án đầu
tư từ nguồn vốn ngoài nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
4. Về cơ chế ủy quyền:


Nghị quyết số 54 cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được

ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ,
quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.


Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng,

nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành
phố để phù hợp với đặc điểm của Thành phố.
5. Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản
lý:


Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách

Thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu
vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự
nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực
hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự
chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức tối
đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.


Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của

Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.
Nghị quyết số 54 được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho TP. Hồ Chí Minh phát
triển nhanh, dỡ bỏ những ràng buộc để phát triển; phát huy những tiềm năng, thế
mạnh của Thành phố; tạo thế chủ động, sáng tạo cho Thành phố; đồng thời cũng
giúp Thành phố tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng hơn những vấn đề bức xúc đang
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đặt ra đối với Thành phố như vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi
trường... Nhưng bên cạnh đó, Nghị quyết số 54 cũng đặt ra những thách thức cho
Thành phố; bởi vì đây là vấn đề hết sức mới mẻ, đòi hỏi TP. Hồ Chí Minh phải
đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, dũng cảm, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện.
Trao cơ chế đặc thù cho Thành phố, cũng là giao nhiệm vụ cho Thành phố. Trao
quyền tự chủ hơn cho Thành phố cũng đặt lên vai Thành phố trách nhiệm to lớn
hơn; Thành phố phải cân nhắc thực hiện quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách
nhiệm. Việc triển khai thực hiện phải theo lộ trình phù hợp, phát triển nhanh nhưng
phải bền vững; phát triển không phải vì riêng Thành phố mà còn vì cả nước - xứng
đáng là một thành phố lớn, đi đầu trong cả nước, tạo sự bứt phá mới cho cả nước,
xứng đáng là thành phố mang tên Bác.
Với quyết tâm cao của Thành phố, sau khi Nghị quyết số 54 được thông qua
hơn 10 ngày sau, ngày 06 tháng 10 năm 2017, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết
số 08-NQ/TW Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X về
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của
Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí
Minh. Sau đó, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Khóa 9 đã họp và thông qua
nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07
tháng 12 năm 2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế,
chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh, căn cứ
vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm,
sẽ xem xét, quyết định danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
từ 10 ha trở lên; danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố;
dự toán, phân bổ ngân sách Thành phố hằng năm bảo đảm phù hợp các định hướng
cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy
định của Quốc hội và Chính phủ. TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai các đề án về cải
cách tiền lương; thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí
ban hành; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết
định. Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước,
tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập; thí điểm tăng mức hoặc
thuế suất với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường;
triển khai đường Vành đai 3 bằng chuyển đổi vốn và hợp tác công tư...
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Đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành
Kế hoạch triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội,
xác định 21 đề án, nội dung thực hiện, trong đó có 13 đề án, nội dung thực hiện
thường xuyên theo nhiệm vụ được phân công, 8 đề án cần tổ chức nghiên cứu, đề
xuất.
Như vậy, Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc
thù phát triển TP. Hố Chí Minh được thông qua thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao
của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; đây là sự thể chế hóa nhanh nhất ở cấp
cao nhất chỉ đạo của Đảng tại Kết luận 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính
trị. Đây cũng thể hiện sự tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả
nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh - phát triển
nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước. TP. Hồ Chí Minh cố gắng, phấn đấu vững
bước đi lên, xứng đáng với niềm tin cậy của cả nước./.
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