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TỈNH QUẢNG NAM

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

Số:         /TTr-UBND              Quảng Nam, ngày      tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính 
sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X ban hành Nghị 
quyết quy định về chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh 
vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, với một số nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý
Triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ 

về đẩy mạnh xã hội hóa các hoat động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể 
thao, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NÐ-CP ngày 30/5/2008 về 
chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-
CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NÐ-
CP ngày 30/5/2008.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2008/NÐ-CP ngày 30/5/2008, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1466/QÐ-TTg ngày 10/10/2008 về 
danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cở sở thực 
hiện xã hội hóa trong līnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 
thao, môi truờng; Quyết định số 693/QÐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 
1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục 
chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QÐ-TTg ngày 10/10/2008. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 69/2008/NÐ-CP ngày 30/5/2008 (sau 
đây gọi là Nghị định số 69/2008) và 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính 
phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 30/12/2008 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008 và Thông tư số 156/2014/TT-BTC 
ngày 23/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-
BTC ngày 30/12/2008.

2. Sự cần thiết 
Xã hội hóa là một trong những phương thức để thực hiện công bằng xã 
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hội. Mọi người dân, mọi thành phần kinh tế đều có quyền và trách nhiệm tham 
gia phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời được hưởng các dịch vụ tốt hơn; có thêm 
cơ hội học tập, chăm sóc y tế, rèn luyện nâng cao sức khỏe, hưởng thụ văn hóa... 

Trong thời gian qua, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên một số lĩnh 
vực của tỉnh Quảng Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng; bước đầu khai 
thác, phát huy được tiềm năng và các nguồn lực của xã hội, góp phần giảm tải 
cho các cơ sở công lập và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

Tuy vậy, những kết quả thu được chưa phản ánh đúng mức vai trò và tiềm 
năng của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh nói chung và 
sự phát triển các lĩnh vực thiết yếu của xã hội, gắn bó mật thiết với đời sống 
nhân dân; đặc biệt là công tác xã hội hóa theo các Nghị định 69/2008/NĐ-CP 
ngày 30/5/2008, Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Đặc biệt 
trong bối cảnh khả năng cân đối vốn đầu tư công giai đoạn 2022-2025 cho nhu 
cầu đầu tư thuộc các lĩnh vực nói trên dự kiến chỉ đảm bảo cân đối khoảng 20%.

 Vì vậy, có thể thấy việc xây dựng và ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội 
hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 là 
hết sức cần thiết, đảm bảo cập nhật, hệ thống hóa lại các chính sách ưu đãi, thu 
hút xã hội hóa trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, tạo công cụ đủ mạnh để thu 
hút khu vực tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực xã hội hóa, phục vụ nhu cầu an 
sinh, xã hội, cải thiện môi trường, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xã hội hóa, khuyến khích các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư bằng nhiều hình thức, phù hợp 
với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; quy hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực và các quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, sử dụng đất,...

- Trên cơ sở pháp luật về xã hội hóa, xây dựng và cụ thể hóa các cơ chế, 
chính sách nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp 
luật, thúc đẩy các cơ sơ cung cấp dịch vụ công và các cơ sở xã hội hóa phát triển 
cả về quy mô và chất lượng.

- Phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã 
hội chăm lo phát triển dịch vụ sự nghiệp công. 

- Áp dụng và đưa các kỹ năng quản trị, quản lý tiên tiến của các thành 
phần kinh tế vào hoạt động cung cấp dịch vụ công.

- Tạo điều kiện để mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính 
sách, người nghèo được thụ hưởng thành quả giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể 
thao, môi trường, giám định tư pháp và các dịch vụ công khác ở mức độ ngày 
càng cao. 
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2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Thống nhất chung nhận thức về xã hội hóa, xác định xã hội hóa các dịch 

vụ công là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp, của toàn 
xã hội vào sự phát triển các dịch vụ công nhằm từng bước nâng cao mức hưởng 
thụ và sự phát triển về thể chất và tinh thần của nhân dân. 

- Nhà nước huy động sự tham gia của tư nhân vào cung cấp dịch vụ công 
đặt dưới sự giám sát và quản lý của Nhà nước.  

- Nhà nước có chính sách thu hút mọi nguồn lực của xã hội, khuyến khích 
các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào sự phát triển các dịch vụ công 
trên cơ sở mở rộng các nguồn lực đầu tư, khai thác các tiềm năng về nhân lực, 
vật lực trong xã hội; phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xã 
hội. 

- Nhà nước đảm bảo đối xử bình đẳng đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ 
công thuộc mọi thành phần kinh tế trên nguyên tắc công bằng, chất lượng và 
hiệu quả. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định số 

59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Công văn số 283/HĐND-VP ngày 
30/10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 quy định miễn 100% tiền thuê đất đối 
với cơ sở xã hội hóa tại các đô thị trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian hoạt 
động của dự án. 

Từ khi được ban hành, Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 
12/12/2017 là cơ sở pháp lý quan trọng để áp dụng các chính sách ưu đãi về tiền 
thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Các dự án xã hội hóa hoàn thành đưa vào hoạt động 
đã góp phần cung cấp các dịch vụ, từng bước góp phần đảm bảo an sinh xã hội, 
giải quyết việc làm cho người lao động, giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách 
Nhà nước đối với lĩnh vực xã hội hóa. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 29/2017/QĐ-
UBND ngày 12/12/2017 cũng đã phát sinh một số bất cập. Vì vậy, tại Thông 
báo số 219/TB-UBND ngày 11/6/2021, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu 
tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, 
tham mưu UBND tỉnh Đề án về đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Tại các Công văn số 6986/UBND-TH ngày 05/10/2021, số 8068/UBND-
TH ngày 12/11/2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn 
chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực trên địa 
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bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 
tỉnh tại kỳ họp thứ 4, khóa X (tổ chức tháng 12/2021).

2. Kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Nghị quyết
Tổng số 29 văn bản góp ý (góp ý 02 lần) của các Sở, ngành, địa phương, 

bao gồm:
 - 16 văn bản góp ý của các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Giáo 

dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động - Thương binh và 
Xã hội; Tư pháp; Tài Chính; Xây dựng; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh 
tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

- 13 văn bản góp ý của địa phương: UBND thành phố Tam Kỳ, UBND 
thành phố Hội An, UBND thị xã Điện Bàn, UBND các huyện Bắc Trà My, Đại 
Lộc, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang, Quế Sơn, Nam Trà My, Phú Ninh, 
Thăng Bình, Hiệp Đức.

Có 11 đơn vị, địa phương thống nhất với nội dung dự thảo: Sở Y tế 
(thống nhất đối với cả 02 lần dự thảo), UBND các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, 
Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Thăng Bình, Phú Ninh, Quế 
Sơn, Hiệp Đức.

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X (tháng 12/2021), UBND tỉnh đã 
trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định về chính sách, giải 
pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên, còn nhiều ý kiến trái chiều từ các đại biểu nên 
HĐND tỉnh chưa thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp này.

Trên cơ sở tiếp thu góp ý của các Đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến thẩm tra 
của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, ý kiến tham 
gia của các đại biểu tại Hội nghị lấy ý kiến các địa phương ngày 05/01/2022 do 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức, Hội nghị phản biện xã hội do Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 06/01/2022, cơ quan soạn 
thảo đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách đẩy mạnh 
xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022-2025, đảm bảo cơ sở trình HĐND tỉnh quyết nghị tại Kỳ họp thứ 5, tháng 
01/2022.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều được bố cục như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội 

hóa đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.
Điều 3. Các cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.
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Điều 4. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị quyết này quy định các chính sách đẩy mạnh, khuyến khích xã hội 

hóa đầu tư các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể 
thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022-2025.

Áp dụng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định của Chính phủ, 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các chính sách và hệ thống 
giải pháp đẩy mạnh, khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

b) Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa 
đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

- Dự án phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng tối thiểu các tiêu 
chí quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; ngoài ra, dự án 
phải thuộc danh mục và đáp ứng tiêu chí thu hút đầu tư xã hội hóa do Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng và đề xuất định 
kỳ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc phê duyệt kết quả trúng thầu) theo quy 
định.

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, quy mô 
theo phương án đầu tư đã đăng ký; thực hiện dự án xã hội hóa đúng mục đích, 
có hiệu quả.

c) Các cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

- Tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 
30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, 
quy định: Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành 
giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho 
thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê; trừ các cơ sở thực hiện xã hội 
hóa sử dụng đất tại các đô thị (UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa 
phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. 
Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu 
bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư).

- Tại khoản 16, Điều 2, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, 
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quy định: “Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa 
bàn của phường thuộc thị xã, thành phố và quận thuộc thành phố”. Như vậy, 
theo quy định này thì các xã thuộc các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, các xã thuộc 
thị xã Điện Bàn và các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh là vùng 
nông thôn (không phải là đô thị).

- Mặt khác, tại Khoản 1, Điều 3, Luật Quy hoạch đô thị năm 2020, quy 
định: “Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu 
hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành 
chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội 
thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn”. Như 
vậy, theo quy định này thì khu vực đô thị của tỉnh gồm địa bàn các thành phố: 
Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và các thị trấn thuộc các huyện.

Có thể thấy giữa các văn bản Luật, Nghị định của Trung ương có sự sai 
khác về xác định địa bàn đô thị, nông thôn (khu vực các xã của thành phố, thị xã 
và các thị trấn của các huyện).

- Tại hồ sơ trình Kỳ họp tháng 12/2021, UBND tỉnh xác định địa bàn đô 
thị, nông thôn căn cứ theo Nghị định 31/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư (đô thị là 
các phường thuộc thành phố, thị xã, khu vực còn lại là nông thôn), tuy nhiên 
theo Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra và nhiều ý kiến Đại biểu HĐND tỉnh cho 
rằng không phù hợp. Vì vậy, dự thảo lần này căn cứ theo Luật Quy hoạch đô thị 
2020, theo đó: đô thị là toàn bộ địa bàn các thành phố, thị xã và các thị trấn 
thuộc các huyện. Tuy nhiên, việc quyết định mức ưu đãi đối với các thị trấn 
được xác định như khu vực nông thôn, đảm bảo theo cơ sở thực tiễn, thẩm tra 
của Ban Kinh tế - Ngân sách và nhiều ý kiến Đại biểu HĐND tỉnh.

- Để đảm bảo Nghị quyết rõ ràng, không phức tạp, dự thảo lần này không 
nêu nội dung xác định địa bàn hưởng ưu đãi thành một mục riêng, mà thể hiện 
trực tiếp trong từng nội dung chính sách ưu đãi.

Các chính sách ưu đãi cụ thể theo địa bàn như sau:
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Địa bàn/ cơ chế ưu đãi

Các huyện của tỉnh

STT Nhóm 
chính sách Địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó 
khăn của tỉnh1

Địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn 
của tỉnh2

Địa bàn còn lại

Thành phố Tam Kỳ, 
thành phố Hội An, thị 

xã Điện Bàn

- Loại hình dự án được 
miễn toàn bộ tiền thuê 
đất cho cả thời gian 
thuê quy định tại Phụ 
lục II kèm theo dự 
thảo Nghị quyết.

- Loại hình dự án được 
miễn tiền thuê đất 25 
năm quy định tại Phụ 
lục III kèm theo dự 
thảo Nghị quyết.

- Loại hình dự án được 
miễn tiền thuê đất 20 
năm quy định tại Phụ 
lục IV kèm theo dự 
thảo Nghị quyết.

1 Miễn tiền 
thuê đất

Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với 
tất cả các dự án thuộc các lĩnh vực, loại hình dự án xã 
hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, được 
tổng hợp tại Phụ lục I kèm theo dự thảo Nghị quyết.

- Loại hình dự án được 
miễn tiền thuê đất 15 
năm quy định tại Phụ 
lục V kèm theo dự 
thảo Nghị quyết.

2

Hỗ trợ 
kinh phí 

bồi 
thường, 

giải phóng 
mặt bằng

Ngân sách tỉnh bố 
trí 100% kinh phí 
thực hiện bồi 
thường, giải phóng 
mặt bằng dự án

Ngân sách tỉnh 
hỗ trợ 50%, nhà 
đầu tư đóng góp 
50% kinh phí 
thực hiện bồi 
thường, giải 
phóng mặt bằng 
dự án.

Ngân sách tỉnh 
không hỗ trợ 
kinh phí thực 
hiện bồi 
thường, giải 
phóng mặt bằng 
dự án. 

Ngân sách tỉnh không 
hỗ trợ kinh phí thực 
hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng dự án, 
trừ địa bàn đảo Cù Lao 
Chàm. 

1 Được quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Cụ thể: các huyện Đông Giang, Tây 
Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Núi Thành (các 
xã: Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Hải), Thăng Bình (các xã: Bình Lãnh, 
Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế) và đảo Cù Lao Chàm.
2 Được quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Cụ thể: các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, 
Phú Ninh, Duy Xuyên (các xã: Duy Châu, Duy Hòa, Duy Phú, Duy Sơn, Duy Tân, Duy Thu, Duy Trinh, Duy 
Trung), Núi Thành (các xã: Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam), Thăng Bình (các xã: 
Bình Nguyên, Bình Tú, Bình An, Bình Trung).
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Địa bàn/ cơ chế ưu đãi

Các huyện của tỉnh

STT Nhóm 
chính sách Địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó 
khăn của tỉnh1

Địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn 
của tỉnh2

Địa bàn còn lại

Thành phố Tam Kỳ, 
thành phố Hội An, thị 

xã Điện Bàn

3

Về cho 
thuê, xây 

dựng cơ sở 
vật chất

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa được áp dụng giá cho thuê ưu đãi bằng giá thuê tối 
thiểu theo quy định (trong trường hợp không đấu giá cho thuê tài sản); trường hợp 
thực hiện đấu giá cho thuê tài sản, giá khởi điểm đấu giá được xác định bằng giá 
thuê tối thiểu theo quy định. Thời gian hưởng ưu đãi chỉ áp dụng trong 50% thời 
gian đầu của hợp đồng thuê và không quá 10 năm.

4 Ưu đãi về 
tín dụng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được được vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ, được xem xét trong danh mục ưu tiên vay vốn với lãi suất ưu đãi tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam.

5
Ưu đãi, hỗ 
trợ đầu tư 

khác

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác (thuế, phí; hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đào tạo 
lao động,...) đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa có liên quan không 
đề cập tại Đề án này, thực hiện theo các văn bản Luật, quy định của Chính phủ, 
hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của tỉnh Quảng Nam.

V. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH KHÁC
1. Về xác định địa bàn
Về nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với hồ sơ dự thảo 

của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, khu vực đô thị ngoài 
địa bàn các phường thuộc thành phố, thị xã, còn bao gồm: “các xã liền kề khu 
vực đô thị, xã ven biển và các xã định hướng phát triển đô thị theo quy hoạch 
phát triển kinh tế, xã hội của địa phương vào khu vực này. Không áp dụng chính 
sách đối với dự án xã hội hóa trong phạm vi tối thiểu 3km tính từ đường mực 
nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền cho đến khi hành lang bảo 
vệ bờ biển được xác lập” là là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, đặc biệt không rõ 
ràng về ranh giới, địa giới hành chính, rất khó khăn trong triển khai thực hiện. 

Đề giải quyết vấn đề này, dự thảo lần này đã đưa địa bàn các xã thuộc 
thành phố, thị xã của tỉnh vào khu vực đô thị và hưởng mức ưu đãi tiền thuê đất 
như địa bàn các phường; ngoài ra, bổ sung nội dung vào phần Tổ chức thực 
hiện: “Không quy hoạch, sử dụng đất tại địa bàn các xã ven biển của tỉnh để 
triển khai chính sách ưu đãi về đất đai thu hút đầu tư các dự án xã hội hóa”, 
vì các xã ven biển hầu hết đã bao gồm địa giới 3km tính từ đường mực nước 
triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền.

2. Về chính sách miễn tiền thuê đất
Theo đề nghị của UBND tỉnh, cần duy trì chính sách đủ mạnh để thu hút 
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xã hội hóa trong giai đoạn 2022-2025, mức ưu đãi theo ý kiến thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách là quá thấp (miễn, giảm tiền thuê đất theo các mức tương 
ứng 100%, 80%, 50% tùy vào loại hình ưu tiên thu hút trong thời hạn 15 năm 
trên địa bàn khu vực đô thị kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất), không 
hấp dẫn nhà đầu tư vào các lĩnh vực xã hội hóa. Trong giai đoạn 2018-2020, 
mặc dù tỉnh miễn 100% tiền thuê đất tại cả đô thị và nông thôn nhưng cũng chỉ 
có 09 dự án triển khai tại đô thị với tổng vốn đầu tư đăng ký chưa tới 1.000 tỷ 
đồng; nếu bao gồm cả khu vực nông thôn là 17 dự án với tổng vốn đăng ký 
3.400 tỷ đồng. 

Ngoài ra, để đảm bảo triển khai được cơ chế, phải quy định miễn tiền thuê 
đất theo thời gian thuê, không quy định giảm tiền thuê đất do sẽ vướng mắc với 
Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn (dự án thuộc đối tượng giảm tiền thuê 
đất thì phải đấu giá quyền sử dụng đất, mà nếu đã đấu giá thì không được miễn 
giảm, gây bất cập trong chính sách).

3. Về danh mục loại hình dự án xã hội hóa được hưởng ưu đãi về tiền 
thuê đất tại khu vực đô thị, nông thôn

Theo dự thảo Nghị quyết: 
- Đối với khu vực nông thôn, tất cả loại hình dự án xã hội hóa theo quy 

định của Chính phủ (được tổng hợp tại Phụ lục I kèm theo dự thảo Nghị quyết) 
được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất toàn bộ cho cả thời gian thuê. Đây là 
quy định cứng của Nghị định Chính phủ về xã hội hóa: dự án xã hội hóa tại địa 
bàn nông thôn được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê; chỉ giao 
quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định mức ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án tại 
khu vực đô thị.

- Đối với khu vực đô thị (dự thảo lần này vẫn quy định miễn toàn bộ tiền 
thuê đất cho cả thời gian thuê đối với địa bàn các thị trấn để đảm bảo theo cơ sở 
thực tiễn, thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và nhiều ý kiến Đại biểu HĐND 
tỉnh), miễn tiền thuê đất theo các mức khác nhau với danh mục loại hình dự án 
cụ thể, có sự khác nhau dựa theo tính chất đặc thù của thành phố Tam Kỳ, thành 
phố Hội An, thị xã Điện Bàn (các Phụ lục II, III, IV, V kèm theo dự thảo Nghị 
quyết). Danh mục này được cơ quan soạn thảo chọn lọc từ danh mục do Thủ 
tướng Chính phủ quy định tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 
10/10/2008, số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016; 
đồng thời tổng hợp, đề xuất dựa trên ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên 
ngành của tỉnh và UBND thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và thị xã Điện 
Bàn.

Tuy nhiên, để được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa đối với cả khu 
vực nông thôn và đô thị, dự án xã hội hóa ngoài điều kiện phải thuộc danh mục 
các loại hình và đáp ứng tối thiểu các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ, còn phải phù hợp nhu cầu của địa phương, tức là phải 
thuộc danh mục và đặc biệt phải đáp ứng tiêu chí thu hút đầu tư xã hội hóa do 
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rà soát, xây dựng và đề 
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xuất định kỳ (chi tiết đối với từng dự án), được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, quyết định./. 
Hồ sơ kèm theo, gồm: 
- Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội 

hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025;
- Đề án đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2022-2025;
- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo giải trình, tiếp 

thu của đơn vị soạn thảo; 
- Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, thành viên UBND tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KGVX, KTTH.
D:\Dropbox\PHẠM CÔNG THÀNH KTTH\NAM 2022\THÁNG 1
\Trình HĐND tỉnh Xã hội hóa\09-01-2022 TTr Ủy ban 08-01-2022.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Trần Văn Tân
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