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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số Điều của Luật Tỏ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ 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 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP 

ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; 

Căn cứ 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 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu 

chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục 

- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và Thông tư số 156/2014/TT-

BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008; 

Căn cứ Nghị quyết số …../2021/NQ-HĐND ngày …/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 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; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số ......../TTr-SKHĐT 

ngày ….../12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy định về chính sách và giải 

pháp khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 
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Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ......./01/2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, 

Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục 

Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan và tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH; 

- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chánh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN, KGVX. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

QUY ĐỊNH 

Các chính sách và giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày                 //2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam) 

  

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh và xác định địa bàn được hưởng ưu đãi của chính sách 

a) Phạm vi điều chỉnh: quy định một số chính sách, giải pháp đẩy mạnh 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 2021-2025. 

b) Xác định địa bàn hưởng cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã 

hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau: 

- Khu vực đô thị: địa bàn các phường thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố 

Hội An và thị xã Điện Bàn (bao gồm các xã thuộc thị xã Điện Bàn dự kiến được 

công nhận thành phường, đã được công nhận là đô thị, cụ thể: Điện Thắng Bắc, 

Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương). 

- Khu vực nông thôn: địa bàn các xã thuộc thuộc thành phố Tam Kỳ, thành 

phố Hội An, thị xã Điện Bàn và địa bàn các huyện còn lại thuộc tỉnh. Trong đó: 

 + Khu vực nông thôn miền núi: địa bàn các huyện miền núi của tỉnh (Tây 

Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp 

Đức, Tiên Phước và Nông Sơn), và các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng1. 

 + Khu vực nông thôn đồng bằng: địa bàn các huyện, thị xã, thành phố còn 

lại của tỉnh (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế 

Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc); không bao gồm các phường thuộc thành phố Tam Kỳ, 

thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa, bao gồm:  

- Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo 

quy định của pháp luật trong các lĩnh vực xã hội hóa. 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu 

tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội 

                                           
1 Được cấp có thẩm quyền phê duyêt, công nhận. 
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hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên 

doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập 

hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) 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 2021-2025. 

Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã 

hội hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

1. 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; riêng đối với chính 

sách ưu đãi về đất đai (miễn tiền thuê đất, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng), 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Điều 3. Các cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Các ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật 

đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật đầu tư và chính sách ưu 

đãi theo Quy định này này. Áp dụng ưu đãi đảm bảo nguyên tắc trong cùng một 

thời gian, địa bàn, loại hình, nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng nhiều mức 

ưu đãi khác nhau theo quy định của pháp luật và chính sách tại Quy định này thì cơ 

sở thực hiện xã hội hóa được áp dụng mức ưu đãi cao nhất. 

1. Chính sách miễn tiền thuê đất 

a) Miễn toàn bộ (100%) tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với tất cả 

các dự án thuộc các lĩnh vực xã hội hóa2 trên địa bàn khu vực nông thôn thuộc 

tỉnh đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Điều 2, 

Quy định này. 

b) Các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn khu vực đô 

thị của tỉnh được xác định tại Phụ lục II kèm theo Quy định này, đủ điều kiện 

                                           
2 Danh mục loại hình dự án xã hội hóa theo quy định của Chính phủ được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa được 

tổng hợp tại Phụ lục I kèm theo Quy định này. 
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hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Điều 2, Quy định này, 

được miễn toàn bộ (100%) tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.  

Các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn khu vực đô thị 

của tỉnh được xác định tại Phụ lục III kèm theo Quy định này, đủ điều kiện hưởng 

chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Điều 2, Quy định này, được 

miễn tiền thuê đất tương ứng 80%3 tổng thời gian thuê đất của dự án. 

Các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn khu vực đô thị 

của tỉnh được xác định tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này, đủ điều kiện 

hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại Điều 2, Quy định này, 

được miễn tiền thuê đất tương ứng 50%4 tổng thời gian thuê đất của dự án. 

c) Khuyến khích cơ sở thực hiện xã hội hóa lựa chọn hình thức thuê đất trả 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

d) Phần diện tích sử dụng vào đúng mục đích xã hội hóa thì được miễn tiền 

thuê đất, phần diện tích sử dụng để cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết 

không liên quan đến xã hội hóa thì không được miễn. 

2. Chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 

a) Chính sách hỗ trợ 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho cơ sở thực 

hiện xã hội hóa đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định 

tại Điều 2, Quy định này, như sau: 

- Dự án thực hiện trên địa bàn khu vực nông thôn miền núi: ngân sách tỉnh 

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

- Dự án thực hiện trên địa bàn khu vực nông thôn đồng bằng: ngân sách tỉnh 

hỗ trợ 50%, nhà đầu tư đóng góp 50% kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng 

mặt bằng dự án. 

Trường hợp dự án xã hội hóa nằm trên địa bàn liên huyện (thành phố, thị xã) 

thì mức đóng góp của nhà đầu tư được tính dựa theo mức kinh phí/ diện tích phát 

sinh trên địa bàn của từng địa phương trong dự án. 

Đối với dự án thực hiện trên địa bàn khu vực đô thị: ngân sách tỉnh không hỗ 

trợ kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. 

b) Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng  

- Trường hợp dự án thuộc đối tượng được miễn toàn bộ tiền thuê đất: 

+ Đối với khu vực đô thị: cơ sở thực hiện xã hội hóa hoàn trả chi phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được tính vào vốn 

đầu tư của dự án.  

+ Đối với khu vực nông thôn đồng bằng: cơ sở thực hiện xã hội hóa hoàn trả 

                                           
3 Được quy đổi ra số năm, tháng miễn tiền thuê đất tương ứng. 
4 Được quy đổi ra số năm, tháng miễn tiền thuê đất tương ứng. 
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50% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được 

tính vào vốn đầu tư của dự án. 

+ Đối với khu vực nông thôn miền núi: cơ sở thực hiện xã hội hóa không 

phải hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

- Trường hợp dự án thuộc đối tượng được miễn một phần hoặc không được 

miễn tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa hoàn trả chi phí bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

vào ngân sách nhà nước, theo quy định pháp luật về xã hội hóa và đất đai. 

- Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất tự 

nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Nhà nước để đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án thực hiện trên địa bàn khu 

vực nông thôn thì việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau: 

+ Khu vực nông thôn miền núi: ngân sách tỉnh bố trí lại 100% kinh phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án theo phương án được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở thực hiện xã hội hóa. 

+ Khu vực nông thôn đồng bằng: ngân sách tỉnh bố trí lại 50% kinh phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án theo phương án được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở thực hiện xã hội hóa. 

Thời hạn hoàn trả phần ngân sách Nhà nước đóng góp để thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian tối đa không quá 5 năm kể từ thời 

điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đồng thời cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa 

được hỗ trợ phần lãi suất vay đối với phần ngân sách Nhà nước đóng góp tương 

ứng với thời gian hoàn trả chi phí mà cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa đã ứng 

trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

3. Chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất 

a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã 

hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định 

tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 59/2014/NĐ-CP và khoản 2, Điều 1 Thông tư 

156/2014/TT-BTC. 

b) Giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa và mức ưu đãi đối với 

cơ sở thực hiện xã hội hóa 

Khung giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa bao gồm giá thuê 

tối thiểu và giá thuê tối đa được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông 

tư 156/2014/TT-BTC. 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa tại Điểm a nói trên 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. 
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c) Hồ sơ, thủ tục để xét hưởng ưu đãi thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội 

hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 156/2014/TT-BTC và pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

d) Cơ sở thực hiện xã hội hóa có đầy đủ các quyền theo quy định tại khoản 2 

Điều 1 Nghị định 59/2014/NĐ-CP. 

4. Chính sách ưu đãi về tín dụng 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa, đơn vị sự nghiệp công lập5 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 Quảng Nam 

(dự án đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Đầu tư phát triển Quảng Nam, phù hợp với danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết 

định số 921/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh).  

5. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác 

 a) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và chính sách khuyến khích hiện hành. 

b) Chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ: cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu 

đãi về lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn với đất theo quy định của pháp luật và chính sách khuyến khích hiện 

hành. 

Các quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác 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. 

Điều 4. Các nhóm giải pháp khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

1. Tăng cường trách nhiệm và tính chủ động của các ngành, các cấp 

a) Các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương triển khai 

thực hiện các cơ chế, chính sách xã hội hóa để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư 

đáp ứng nhu cầu của xã hội; thường xuyên chủ động rà soát các cơ chế, chính sách 

để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý các vướng mắc và cập nhật, bổ 

sung cho phù hợp với thực tiễn; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ 

tướng Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích xã hội hóa phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.  

b) Các huyện, thị xã, thành phố cần xác định rõ nhu cầu xã hội hóa của địa 

                                           
5 Đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  
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phương đối với từng lĩnh vực cụ thể để thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; 

chủ động đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư xã hội hóa trong từng giai đoạn, 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp với chương trình phát triển của 

ngành, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, cải cách thủ tục hành 

chính 

a) Các Sở, ngành, địa phương cần chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho mục đích xã hội hóa và công bố công khai để làm 

cơ sở cho nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, xem xét đầu tư.  

Chủ động xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm gắn với danh mục dự 

án thu hút đầu tư xã hội hóa trong từng giai đoạn, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, phù hợp với chương trình phát triển của ngành, lĩnh vực, quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công khai, minh bạch trong công tác lựa 

chọn nhà đầu tư các dự án xã hội hóa theo các quy định hiện hành; 

b) Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh sự tham gia của ngân 

sách nhà nước vào các lĩnh vực xã hội hóa theo hướng giảm dần vai trò của khu 

vực công lập, phát triển, tăng cường khu vực ngoài công lập đối với những ngành, 

lĩnh vực, địa bàn có điều kiện thuận lợi để phát triển, thu hút xã hội hóa; 

c) Rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên quan đến việc 

thành lập doanh nghiệp, cho thuê đất, cho vay vốn (tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cơ sở xã hội hóa được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy 

định về tín dụng đầu tư của nhà nước),... nhằm thúc đẩy xã hội hóa, tạo điều kiện 

khuyến khích thành lập mới các đơn vị cung cấp dịch vụ công ngoài công lập; 

d) Lựa chọn những khu vực, địa bàn phù hợp, có điều kiện xã hội hóa cao để 

xây dựng kế hoạch, lộ trình tập trung triển khai các cơ chế thu hút, kêu gọi xã hội 

hóa ưu tiên theo hướng dịch vụ cao; trong đó bao gồm kế hoạch và lộ trình chuyển 

đổi hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ra ngoài công lập theo mô hình cơ sở cung 

cấp dịch vụ công chất lượng cao; 

đ) Hình thành hoặc kiện toàn, nâng cao vai trò của các tổ chức kiểm định, 

đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực với sự 

tham gia của Nhà nước, các nhà chuyên môn và các đối tượng thụ hưởng dịch vụ; 

e) Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nhà nước về dịch vụ công theo dõi 

từng lĩnh vực xã hội hóa. 

3. Đa dạng hóa các hình thức thực hiện dự án xã hội hóa 

a) Thu hút các dự án đầu tư tư nhân theo Luật đầu tư 

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư để quảng bá, thông tin, 

giới thiệu nhu cầu thu hút đầu tư của tỉnh đối với các dự án xã hội hóa, kể cả dự án 

theo phương thức đối tác công tư. 

Áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư tối đa theo quy định của pháp luật, có 

phân biệt giữa các vùng, miền; điều kiện thuận lợi, khó khăn; lĩnh vực, loại hình ưu 
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tiên. 

b) Về hình thức cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất 

Ban hành hướng dẫn thực hiện việc thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận 

góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở ngoài công lập 

thuê để thực hiện dự án xã hội hóa theo quy định của pháp luật về đất đai, để nhà 

đầu tư được chủ động hơn trong quá trình thực hiện.  

c) Thực hiện mô hình sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh liên kết 

theo các quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công; huy động nguồn vốn để 

đẩy mạnh, nâng cấp, mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ công của các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Tiến hành rà soát việc sử dụng tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập. Xác 

định tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng không hiệu quả hoặc sử dụng 

không hết công suất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sử 

dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế khác theo 

đúng quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 và Nghị 

định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng các tài sản công chưa sử 

dụng hết công suất, huy động các nguồn lực tài chính đầu tư nâng cấp, mở rộng, 

tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ công, từ đó cải thiện nguồn thu từ hoạt động 

dịch vụ sự nghiệp công, tạo động lực phát triển cho đơn vị. 

d) Đẩy mạnh việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

Xây dựng định hướng, chiến lược dài hạn, thống nhất, rõ ràng để thực hiện 

chương trình PPP theo từng giai đoạn cụ thể căn cứ trên nhu cầu thu hút đầu tư của 

tỉnh; cần chủ động nguồn vốn đầu tư công trung hạn để tham gia vào dự án PPP 

khi có nhu cầu. 

Các ngành cần nghiên cứu ban hành hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện 

dự án PPP đễ địa phương dễ triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng quy chế phối 

hợp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư PPP. 

Có kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ tham mưu có chuyên môn sâu về PPP ở 

các sở, ngành và địa phương. 

4. Về kiểm tra, giám sát và tuyên truyền  

Quy định cụ thể trách nhiệm của từng Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trong việc theo dõi, giám sát hoạt động đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động 

của các cơ sở thực hiện xã hội hóa để đảm bảo cơ sở xã hội hóa thực hiện đúng các 

cam kết, phương án đầu tư được phê duyệt và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu 

chuẩn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các cơ sở thực 

hiện xã hội hóa đảm bảo chất lượng hoạt động dịch vụ công. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội hóa nhằm nâng cao nhận 

thức của xã hội, làm rõ khái niệm và đối tượng được hưởng chính sách xã hội hóa; 

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong.aspx
https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong.aspx
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xác định rõ xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công là nhà nước và nhân 

dân cùng tham gia trong quá trình cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; áp dụng các biện 

pháp quản trị, quản lý tiên tiến của các thành phần kinh tế đối với các đơn vị cung ứng 

dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của xã hội về số lượng và chất lượng dưới sự quản lý 

của Nhà nước. 

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở chuyên ngành hướng dẫn các địa phương 

thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích của tỉnh liên quan đến việc đầu tư 

và ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa theo quy định; hướng dẫn, tổng hợp danh 

mục, tiêu chí thu hút đầu tư các dự án xã hội hóa do UBND các huyện, thị xã, 

thành phố đề xuất, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt; thường xuyên 

rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội 

hóa, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp 

với điều kiện thực tế của tỉnh. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định việc sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh 

thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thực hiện các dự án xã hội 

hóa. 

c) Chủ trì hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định hướng 

dẫn xây dựng danh mục loại hình, tiêu chí thu hút đầu tư xã hội hóa của các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án xã hội hóa. 

d) Phối hợp với Cục thuế và các ngành, địa phương liên quan kiểm tra các 

cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách 

khuyến khích xã hội hóa. 

đ) Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường công tác theo dõi, giám sát hoạt động đầu tư trong suốt quá trình hoạt 

động của dự án để đảm bảo cơ sở xã hội hóa thực hiện đúng các nội dung của 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu 

chuẩn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Sở Tài chính 

a) Tham mưu UBND tỉnh quy định giá cho thuê cụ thể đối với cơ sở hạ tầng, 

công trình xã hội hóa thuộc phạm vi quản lý trong khung giá cho thuê theo quy 

định của Nhà nước. 

b) Chủ trì hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trình tự thủ tục sử dụng 

tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

c) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan và các tổ chức tín dụng 

hướng dẫn cơ sở thực hiện xã hội hoá, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 



9 

lĩnh vực xã hội hóa về trình tự, thủ tục được hưởng chính sách ưu đãi về thuê nhà, 

cơ sở vật chất, chính sách tín dụng,…;  

d) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng với các Sở, ngành, địa phương 

liên quan tổng hợp dự toán ngân sách hàng năm dành cho ưu đãi đầu tư trong lĩnh 

vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

đ) Theo dõi việc thực hiện các chính sách về thuế, phí đối với các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trình UBND tỉnh 

phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo bố trí quỹ đất dành cho mục đích xã hội hóa; công khai địa điểm, diện tích đất 

phục vụ dự án xã hội hóa. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ giám sát, 

kiểm tra đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa về việc sử dụng đất đúng mục đích, 

hiệu quả. 

4. Sở Xây dựng 

a) Hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi 

tiết các dự án xã hội hóa theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tham mưu 

UBND tỉnh trong xây dựng quy hoạch, phê duyệt quy hoạch phát triển các khu đô 

thị mới, khu công nghiệp phải dành quỹ đất theo quy hoạch để đầu tư xây dựng 

phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa. 

5. Cục Thuế tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành và các địa phương 

liên quan kiểm tra việc thực hiện của các dự án xã hội hóa đáp ứng các tiêu chí, 

quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các điều kiện được 

hưởng ưu đãi tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa. Trường hợp phát 

hiện cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định thu tiền thuê đất theo các quy định hiện hành. 

b) Ngoài việc kiểm tra bắt buộc tại thời điểm dự án hoàn thành đưa vào hoạt 

động để xác định cơ sở có đáp ứng các yêu c ầu xã hội hóa theo quy định, Cục thuế 

tỉnh báo cáo UBND tỉnh và phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế 

hoạch thanh tra - kiểm tra định kỳ theo chuyên đề xã hội hóa để tránh tình trạng 

người nộp thuế không đảm bảo các tiêu chí về xã hội hóa trong quá trình hoạt động 

vẫn được hưởng ưu đãi thuế dẫn đến truy thu số tiền thuế, tiền phạt lớn. 

c) Hướng dẫn các cơ sở thực hiện xã hội hóa về hồ sơ, trình tự thủ tục miễn 

tiền thuê đất theo quy định. 

6. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

a) Hướng dẫn nhà đầu tư về các chính sách khuyến khích xã hội hóa của tỉnh 
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đối với cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa trong phạm vi khu kinh tế, khu công 

nghiệp. 

b) Phối hợp với Cục thuế tỉnh, các ngành và địa phương liên quan kiểm tra 

việc thực hiện của các dự án xã hội hóa trong khu kinh tế, khu công nghiệp đáp 

ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội 

hóa. Trường hợp phát hiện cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện 

thì báo cáo Cục thuế tỉnh chủ trì, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định thu tiền 

thuê đất theo các quy định hiện hành. 

7. Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở thực 

hiện xã hội hóa, đơn vị sự nghiệp công lập lập hồ sơ, thủ tục vay vốn ưu đãi tín 

dụng đầu tư và tổng hợp, báo cáo tình hình hỗ trợ tín dụng hoặc hỗ trợ sau đầu tư 

cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa, đơn vị sự nghiệp công lập gửi về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo 

quy định. 

8. Các Sở quản lý chuyên ngành liên quan lĩnh vực xã hội hóa 

a) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, tổ chức hướng dẫn và 

phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch đầu tư dự án xã hội 

hóa của từng ngành, lĩnh vực gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh, làm cơ sở để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất, tổ chức kêu gọi 

đầu tư theo quy định. 

b) Chủ động làm việc với các Bộ chủ quản rà soát các quy định về danh 

mục, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn khuyến khích xã hội hóa để đề xuất sửa đổi, bổ 

sung kịp thời hệ thống văn bản hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

c) Hướng dẫn các cơ sở thực hiện xã hội hóa đăng ký nội dung hoạt động, 

trình tự thực hiện các chính sách xã hội hóa; tham mưu quản lý nhà nước và phối 

hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ, xử lý vi phạm đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong quá 

trình hoạt động. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động, điều kiện 

hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng và trình phê duyệt 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho nhu cầu xã hội hóa; công khai quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

b) Chủ động xây dựng và đề xuất danh mục, tiêu chí thu hút đầu tư dự án xã 

hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, định kỳ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và 

trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai quy trình kêu gọi, thu hút, lựa 

chọn nhà đầu tư các dự án xã hội hóa trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan thực hiện công tác 
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giải phóng mặt bằng để cho chủ đầu tư thuê đất thực hiện các dự án xã hội hóa; 

phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa để bảo đảm 

sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả. 

d) Chỉ đạo việc triển khai, theo dõi, quản lý cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc 

phạm vi quản lý. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa 

Ngoài trách nhiệm theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 

ngày 30/5/2008 của Chính phủ, cơ sở thực hiện xã hội hóa còn phải thực hiện 

những trách nhiệm sau: 

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa khi lập dự án đầu tư để được hưởng chính sách 

khuyến khích xã hội hóa phải cam kết thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng các tiêu 

chí, quy mô, tiêu chuẩn theo quy định.  

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc giải phóng mặt 

bằng và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. 

3. Triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ theo quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của cấp có thẩm quyền. 

Báo cáo tiến độ triển khai dự án định kỳ hàng tháng, quý cho Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý chuyên ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố có liên quan theo quy định. 

4. Sau khi hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động, nhà đầu tư phải gửi văn bản 

đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (gửi đồng thời cho Ban quản lý các Khu kinh tế 

và Khu công nghiệp tỉnh đối với dự án nằm trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh) để thông báo dự án đã được xây dựng hoàn thành. Đồng thời, gửi 

kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án để cơ quan có thẩm quyền tổ 

chức kiểm tra việc đáp ứng điều kiện về miễn tiền thuê đất của cơ sở thực hiện xã 

hội hóa theo quy định. 

Điều 7. Xử lý chuyển tiếp 

Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành: 

1. Đối với các dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Quyết định 

chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư:  

- Nếu dự án thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật 

Đầu tư thì thực hiện chấm dứt hoạt động dự án.  

- Nếu dự án đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã 

hội hóa theo quy định thì được áp dụng mức ưu đãi tiền thuê đất theo Quyết định 

số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh.  

- Trường hợp quy định về mức ưu đãi đầu tư được ban hành theo Quy định 

này thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được 

tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi 

còn lại của dự án. 



12 

2. Đối với các dự án đầu tư mới ngoài những dự án đã nêu tại mục 1 nói 

trên, thực hiện theo các quy định, chính sách tại Quy định này. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Những nội dung khác chưa được quy định tại Quy định này thì thực hiện 

theo Nghị định số 69/2008, Nghị định 59/2014 của Chính phủ; Thông tư số 

135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 

23/10/2014 của Bộ Tài Chính và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Trường hợp các Nghị định của Chính phủ hoặc các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ có liên quan đến xã hội hoá được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thì 

áp dụng thực hiện theo sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện 

thuận lợi và khuyến khích phát triển xã hội hoá, đảm bảo đúng quy định./. 
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Phụ lục I 

TỔNG HỢP DANH MỤC LOẠI HÌNH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA 

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI HÓA 

(Ban hành kèm theo 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) 

 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 Giáo dục mầm non, phổ thông  

1  Trường mầm non 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

2   Trường tiểu học 

3   Trường trung học cơ sở 

4   Trường trung học phổ thông 

5  Trường phổ thông có nhiều cấp học 
Quy định tại Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

 Đào tạo nghề nghiệp (giáo dục đại học)6  

6   Trường đại học 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ giáo dục đào tạo  

7   Cơ sở dịch vụ ăn uống cho học sinh, sinh viên 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

8   Cơ sở dịch vụ nhà ở cho học sinh, sinh viên 

9   

Trung tâm kiểm định chất lượng đào tạo (đại 

học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy 

nghề và giáo dục phổ thông) 

10   
Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn 

nhân lực 

                                           
6 Theo Quy định tại tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 

của Thủ tướng Chính phủ xác định lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có 03 loại hình: Trường trung cấp chuyên nghiệp, 

trường cao đẳng và trường đại học; tuy nhiên hiện nay, loại hình trường trung cấp và trường cao đẳng được quy định 

thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (dạy nghề), hoạt động theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các trường đại học 

hoạt động theo Luật Giáo dục đại học. 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

11   Cơ sở đầu tư hạ tầng giáo dục và đào tạo 

12   
Cơ sở sản xuất trang, thiết bị trường học và đồ 

chơi trẻ em 

13  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 
Quy định tại Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

II DẠY NGHỀ (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP)7 

1  Cao đẳng nghề (Trường cao đẳng) 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

2  Trung cấp nghề (Trường trung cấp) 

3  
Trung tâm dạy nghề (Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp) 

III Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1   
Bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở điều 

dưỡng và phục hồi chức năng 
 

1.1   Bệnh viện đa khoa  
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 1.2   Bệnh viện chuyên khoa 

1.3  

Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; 

cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở bảo trợ 

xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; cơ sở 

trợ giúp trẻ em; trung tâm công tác xã hội và 

cơ sở cai nghiện ma túy 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

2   

Trung tâm tư vấn về sức khỏe và kế hoạch hóa 

gia đình; Phòng khám sức khỏe sinh sản - Kế 

hoạch hóa gia đình Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 
3  

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa trang thiết bị y tế; cơ sở cung cấp 

dịch vụ kiểm tra kiểm chuẩn trang thiết bị y tế 

                                           
7 Cập nhật tên gọi lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: trường cao đẳng; 

trường trung cấp và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo đúng quy định theo 

cả pháp luật xã hội hóa và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

4  

Phòng khám (Chỉ ưu đãi đối với địa bàn kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn kinh tế 

- xã hội khó khăn) 

 

4.1  
Phòng khám chuyên khoa; phòng chẩn trị y 

học cổ truyền Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

4.2  Phòng khám đa khoa 

4.3  
Trung tâm tư vấn về sức khỏe và kế hoạch hóa 

gia đình 

 Các cơ sở y tế dự phòng  

5  

Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm phòng ở ngoài; 

dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh 

vực y tế dự phòng 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

6  

Cơ sở cung cấp dịch vụ phun hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

gia dụng và y tế; cơ sở cung cấp dịch vụ đo 

kiểm tra môi trường lao động, cơ sở cung cấp 

dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường y tế; 

dịch vụ tư vấn phòng bệnh; dịch vụ tư vấn vệ 

sinh môi trường; dịch vụ thông tin và giáo dục 

sức khoẻ 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

7  

Cơ sở tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ cho người 

nhiễm HIV/AIDS; Tư vấn xét nghiệm HIV tự 

nguyện và các dịch vụ trong phòng chống 

HIV/AIDS; Xét nghiệm phát hiện HIV; Xét 

nghiệm thực hiện kỹ thuật sinh học phân tử; 

Tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 

 Vệ sinh an toàn thực phẩm, dược và mỹ phẩm  

8   
Cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm 

nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 9  

Cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm và sinh phẩm y tế; đánh giá sinh khả 

dụng và tương đương sinh học 

IV VĂN HÓA 

 Di sản văn hóa  

1  Bảo tàng ngoài công lập  Quy định tại Quyết định 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

2  Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 3  Cơ sở trình diễn/ diễn xướng dân gian 

4  
Cơ sở tổ chức thi công bảo quản tu bổ và phục 

hồi di tích Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 5  
Cơ sở nghiên cứu và đào tạo về bảo tồn di sản 

văn hóa 

 Điện ảnh  

6  Cơ sở sản xuất phim Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 7  Cơ sở dịch vụ sản xuất phim 

8  Cơ sở xuất khẩu phim 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

9  Cơ sở chiếu phim và video 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

 Nghệ thuật biểu diễn  

10  

Các đơn vị nghệ thuật sân khấu (Tuồng, Chèo, 

Cải lương, Múa rồi, Xiếc, Kịch, Dân ca) và 

các đơn vị nghệ thuật Ca - Múa - Nhạc dân 

tộc, Giao hưởng hợp xướng Opera, Balê 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

 Văn hóa cơ sở  

11  Trung tâm văn hóa ngoài công lập cấp xã 

Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

12  Khu văn hóa đa năng ngoài công lập 

13  
Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động ở nông 

thôn 

14  

Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động khu 

vực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh 

 Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm  

15  Bảo tàng mỹ thuật ngoài công lập Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

06/5/2013 

16  Vườn tượng Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 17  
Trung tâm bảo tồn, phát triển mỹ thuật, nhiếp 

ảnh và triển lãm văn hóa nghệ thuật 

18  Bảo tàng nhiếp ảnh ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Thư viện  

19  Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

V THỂ THAO 

1  
Cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể 

thao (năng khiếu và thành tích cao) 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

2  

Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân 

bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân 

quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, 

sân vận động, khu liên hợp thể thao 

3  
Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu 

lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước 

4  Nhà tập luyện thể thao 

5   Liên đoàn, hiệp hội thể thao 

6   Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 

7   Đơn vị sản xuất dụng cụ thể dục thể thao 

8   
Cơ sở lưu trú, ký túc xá của vận động viên thể 

thao 

VI MÔI TRƯỜNG 

1  Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải 

Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

2  Cơ sở xử lý rác thải 

3  
Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại 

(kể cả chất thải y tế) 

4  Cơ sở xử lý chất thải nguy hại (kể cả chất thải 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

y tế) 

5  Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

6  
Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ 

phân tán 

7  
Cơ sở xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công 

cộng tại các đô thị 

8  

Cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, 

ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, năng 

lượng, sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ 

việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường 

9  Cơ sở hỏa táng, điện táng 

10  Cơ sở cung cấp nước sạch 

11  Cơ sở quan trắc và phân tích môi trường 

12  
Cơ sở sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi 

trường 

13  
Cơ sở sản xuất trang thiết bị chuyên dùng để 

xử lý (tái chế, tiêu hủy) các loại chất thải 

14  
Cơ sở sản xuất trang thiết bị chuyên dùng cho 

các hệ thống quan trắc môi trường 

15  Cơ sở khắc phục sự cố môi trường 

16  Dự án đầu tư xây dựng nhà tang lễ 
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Phụ lục II 

LOẠI HÌNH DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ  

TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC ĐÔ THỊ ĐƯỢC MIỄN TOÀN BỘ  

(100%) TIỀN THUÊ ĐẤT CHO CẢ THỜI GIAN THUÊ  

(Ban hành kèm theo 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) 

 

1. THÀNH PHỐ TAM KỲ 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1  

Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; 

cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở trợ 

giúp trẻ em; trung tâm công tác xã hội. 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

II VĂN HÓA 

 Di sản văn hóa  

1  Cơ sở trình diễn/ diễn xướng dân gian 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

 Nghệ thuật biểu diễn  

2  

Các đơn vị nghệ thuật sân khấu (Tuồng, Chèo, 

Cải lương, Múa rồi, Xiếc, Kịch, Dân ca) và 

các đơn vị nghệ thuật Ca - Múa - Nhạc dân 

tộc, Giao hưởng hợp xướng Opera, Balê 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

 Văn hóa cơ sở  

3  Khu văn hóa đa năng ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

III THỂ THAO 

1  
Cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể 

thao (năng khiếu và thành tích cao) 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 
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2. THÀNH PHỐ HỘI AN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I VĂN HÓA 

 Di sản văn hóa  

1   Bảo tàng ngoài công lập  
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

2  Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 3  Cơ sở trình diễn/ diễn xướng dân gian 

4  
Cơ sở nghiên cứu và đào tạo về bảo tồn di sản 

văn hóa 

Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Nghệ thuật biểu diễn  

5  

Các đơn vị nghệ thuật sân khấu (Tuồng, Chèo, 

Cải lương, Múa rồi, Xiếc, Kịch, Dân ca) và 

các đơn vị nghệ thuật Ca - Múa - Nhạc dân 

tộc, Giao hưởng hợp xướng Opera, Balê 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

 Văn hóa cơ sở  

6  Khu văn hóa đa năng ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm  

7  Bảo tàng mỹ thuật ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

8  
Trung tâm bảo tồn, phát triển mỹ thuật, nhiếp 

ảnh và triển lãm văn hóa nghệ thuật 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

9  Bảo tàng nhiếp ảnh ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Thư viện  

10  Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

II THỂ THAO  

1  
Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu 

lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

3. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1  

Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; 

cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở bảo trợ 

xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; cơ sở 

trợ giúp trẻ em; trung tâm công tác xã hội. 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

II VĂN HÓA 

 Di sản văn hóa  

1  Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 2  Cơ sở trình diễn/ diễn xướng dân gian 

 Nghệ thuật biểu diễn  

3  

Các đơn vị nghệ thuật sân khấu (Tuồng, Chèo, 

Cải lương, Múa rồi, Xiếc, Kịch, Dân ca) và 

các đơn vị nghệ thuật Ca - Múa - Nhạc dân 

tộc, Giao hưởng hợp xướng Opera, Balê 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

 Văn hóa cơ sở  

4  Khu văn hóa đa năng ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 
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Phụ lục III 

LOẠI HÌNH DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ  

TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC ĐÔ THỊ  ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT  

TƯƠNG ỨNG 80% TỔNG THỜI GIAN THUÊ ĐẤT CỦA DỰ ÁN  

(Ban hành kèm theo 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) 

 

1. THÀNH PHỐ TAM KỲ 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 Giáo dục mầm non, phổ thông  

1   Trường tiểu học Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

2   Trường trung học cơ sở 

3   Trường trung học phổ thông 

4  Trường phổ thông có nhiều cấp học 
Quy định tại Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

II Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1   Bệnh viện chuyên khoa 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

III VĂN HÓA 

 Di sản văn hóa  

1   Bảo tàng ngoài công lập  
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

2  Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

3  
Cơ sở tổ chức thi công bảo quản tu bổ và phục 

hồi di tích Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 4  
Cơ sở nghiên cứu và đào tạo về bảo tồn di sản 

văn hóa 

 Thư viện  

5  Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

IV THỂ THAO  

1   
Cơ sở lưu trú, ký túc xá của vận động viên thể 

thao 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

2. THÀNH PHỐ HỘI AN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I THỂ THAO  

1  
Cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể 

thao (năng khiếu và thành tích cao) 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 2  Nhà tập luyện thể thao 

3. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

A GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 Giáo dục mầm non, phổ thông  

1   Trường tiểu học Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

2   Trường trung học cơ sở 

3   Trường trung học phổ thông 

4  Trường phổ thông có nhiều cấp học 
Quy định tại Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

 Cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ giáo dục đào tạo  

5  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 
Quy định tại Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

II Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1   Bệnh viện chuyên khoa 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

III VĂN HÓA 

 Di sản văn hóa  

1  
Cơ sở tổ chức thi công bảo quản tu bổ và phục 

hồi di tích Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 2  
Cơ sở nghiên cứu và đào tạo về bảo tồn di sản 

văn hóa 

 Thư viện  

3  Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

IV THỂ THAO  

1  
Cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể 

thao (năng khiếu và thành tích cao) Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 2   
Cơ sở lưu trú, ký túc xá của vận động viên thể 

thao 
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Phụ lục IV 

LOẠI HÌNH DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ  

TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC ĐÔ THỊ  ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT  

TƯƠNG ỨNG 50% TỔNG THỜI GIAN THUÊ ĐẤT CỦA DỰ ÁN  

(Ban hành kèm theo 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) 

 

1. THÀNH PHỐ TAM KỲ 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 Giáo dục mầm non, phổ thông  

1  Trường mầm non 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

 Giáo dục Đại học  

2   Trường đại học 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ giáo dục đào tạo  

3  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 
Quy định tại Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

II DẠY NGHỀ (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP) 

1  Cao đẳng nghề (Trường cao đẳng) Không bao gồm đào tạo 

nghề lái xe;  

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

2  Trung cấp nghề (Trường trung cấp) 

3  
Trung tâm dạy nghề (Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp) 

III Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

1  

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa trang thiết bị y tế; cơ sở cung cấp 

dịch vụ kiểm tra kiểm chuẩn trang thiết bị y tế 

Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Các cơ sở y tế dự phòng  

2  

Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm phòng ở ngoài; 

dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh 

vực y tế dự phòng 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

3  

Cơ sở cung cấp dịch vụ phun hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

gia dụng và y tế; cơ sở cung cấp dịch vụ đo 

kiểm tra môi trường lao động, cơ sở cung cấp 

dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường y tế; 

dịch vụ tư vấn phòng bệnh; dịch vụ tư vấn vệ 

sinh môi trường; dịch vụ thông tin và giáo dục 

sức khoẻ 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

4  

Cơ sở tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ cho người 

nhiễm HIV/AIDS; Tư vấn xét nghiệm HIV tự 

nguyện và các dịch vụ trong phòng chống 

HIV/AIDS; Xét nghiệm phát hiện HIV; Xét 

nghiệm thực hiện kỹ thuật sinh học phân tử; 

Tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 

IV VĂN HÓA 

 Văn hóa cơ sở  

1  

Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động khu 

vực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh 

Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm  

4  Bảo tàng mỹ thuật ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

5  Vườn tượng Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 6  
Trung tâm bảo tồn, phát triển mỹ thuật, nhiếp 

ảnh và triển lãm văn hóa nghệ thuật 

7  Bảo tàng nhiếp ảnh ngoài công lập 
Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

V THỂ THAO  

1  

Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân 

bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân 

quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, 

sân vận động, khu liên hợp thể thao 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

2  
Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu 

lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước 

3  Nhà tập luyện thể thao 

4   Liên đoàn, hiệp hội thể thao 

5   Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 

2. THÀNH PHỐ HỘI AN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

A GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 Giáo dục mầm non, phổ thông  

1   Trường tiểu học Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

2   Trường trung học cơ sở 

3   Trường trung học phổ thông 

4  Trường phổ thông có nhiều cấp học 
Quy định tại Quyết định 

số 1470/QĐ-TTg ngày 

22/7/2016 

II Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1   Bệnh viện chuyên khoa 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

III THỂ THAO 

1  Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân 

bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 
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STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, 

sân vận động, khu liên hợp thể thao 

10/10/2008 

3. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

STT 
Lĩnh 

vực 
Loại hình dự án Ghi chú 

I DẠY NGHỀ (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP) 

1  Cao đẳng nghề (Trường cao đẳng) Không bao gồm đào tạo 

nghề lái xe;  

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

2  Trung cấp nghề (Trường trung cấp) 

3  
Trung tâm dạy nghề (Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp) 

II Y TẾ 

 Cơ sở khám, chữa bệnh  

1  

Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa trang thiết bị y tế; cơ sở cung cấp 

dịch vụ kiểm tra kiểm chuẩn trang thiết bị y tế 

Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

 Các cơ sở y tế dự phòng  

2  

Cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm phòng ở ngoài; 

dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh 

vực y tế dự phòng 

Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 

 Vệ sinh an toàn thực phẩm, dược và mỹ phẩm  

3   
Cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm 

nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 4  

Cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm và sinh phẩm y tế; đánh giá sinh khả 

dụng và tương đương sinh học 

III VĂN HÓA 

 Điện ảnh  

1  Cơ sở chiếu phim và video 
Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 
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 Văn hóa cơ sở  

2  

Nhà văn hóa ngoài công lập hoạt động khu 

vực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh 

Quy định tại Quyết định 

số 693/QĐ-TTg ngày 

06/5/2013 

III THỂ THAO  

1  

Sân thể thao, bao gồm; sân điền kinh, sân 

bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân 

quần vợt, sân bóng rổ, sân bóng ném, sân tập, 

sân vận động, khu liên hợp thể thao Quy định tại Quyết định 

số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008 2  
Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu 

lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước 

3  Nhà tập luyện thể thao 

4   Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 


