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Trong thông cáo báo chí gửi đi lúc 3 giờ sáng 9/6, Chính
phủ Việt Nam tuyên bố lùi thời gian thông qua Luật Đặc
khu sang kỳ họp thứ 6 Quốc Hội XIV.
Đây là kết quả cuộc họp tới khuya 8/6 của Bộ Chính trị với
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo Văn phòng Chính phủ, "Dự án Luật Đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã
được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, nhằm thể chế hóa các
Nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo
cơ sở pháp lý để xây dựng 3 đặc khu kinh tế, tạo cực tăng
trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột
phá, có sức lan tỏa lớn."

Dự án Luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ
4 Quốc hội khóa XIV.
Quyết định này là kết quả của việc "tiếp thu các ý kiến tâm
huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, các nhà
khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả
nước", theo Văn phòng Chính phủ.
Việc này "nhằm bảo đảm dự án Luật khi trình Quốc hội
thông qua đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của các vị
đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân, xây dựng thành công
ba đặc khu, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc
gia."
Riêng về vấn đề thời hạn cho thuê đất, sẽ xem xét, trình Quốc hội cho áp
dụng như các quy định của Luật đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt
kéo dài đến 99 năm, Văn phòng Chính phủ cho hay.

