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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan             #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND 
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

Theo Báo cáo số 223/BC-STP ngày 08/11/2021 của Sở Tư pháp về Kết 
quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án đẩy mạnh xã hội hóa 
trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định như sau:

TT
Nội dung đề 
nghị thẩm 

định

Nội dung thẩm định của Sở Tư 
pháp

Nội dung tiếp thu, 
giải trình của đơn vị 

soạn thảo

1 Căn cứ ban 
hành

Đề nghị viết lại một số căn cứ ban 
hành cho phù hợp, đầy đủ thể thức, 
nội dung trích yếu văn bản quy phạm 
pháp luật

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã tiếp thu, chỉnh 
sửa dự thảo Nghị 
quyết.
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Đối tượng, 
phạm vi điều 
chỉnh của dự 

thảo Nghị 
quyết

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 
dụng chưa được quy định trong dự 
thảo Nghị quyết. Vì vậy, đề nghị bổ 
sung Điều, khoản để quy định về 
phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 
dụng của Nghị quyết này, cơ quan 
soạn thảo có thể viết theo hướng như 
sau: “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, 
đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này 
quy định về cơ chế chính sách xã hội 
hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025. 
2. Đối tượng áp dụng Áp dụng đối với 
các chủ đầu tư dự án, cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơ 
chế chính sách xã hội hóa trong một 
số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã tiếp thu, bổ 
sung vào dự thảo 
Nghị quyết cho phù 
hợp. 
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TT
Nội dung đề 
nghị thẩm 

định

Nội dung thẩm định của Sở Tư 
pháp

Nội dung tiếp thu, 
giải trình của đơn vị 

soạn thảo
Nam giai đoạn 2022-2025.”.

3
Về nội dung 
của dự thảo 
Nghị quyết

- Về chính sách miễn tiền thuê đất tại 
khoản 1 và chính sách hỗ trợ kinh phí 
bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 
khoản 2 mục III của dự thảo Nghị 
quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo cần 
phải xác định rõ và cụ thể đủ điều kiện 
hưởng chính sách khuyến khích xã hội 
hóa theo quy định nào của pháp luật 
thì được hưởng chính sách miễn tiền 
thuê đất và chính sách hỗ trợ kinh phí 
bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
- Đề nghị viết lại đoạn: “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 
Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số 
156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 
năm 2014 của Bộ Tài chính.” Tại 
khoản 3 mục III của dự thảo Nghị 
quyết, thành đoạn: “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 
Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 
23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã tiếp thu, chỉnh 
sửa phù hợp trong dự 
thảo Nghị quyết. Bổ 
sung thêm nội dung 
“Điều 2. Điều kiện 
được hưởng chính 
sách khuyến khích 
phát triển xã hội 
hóa trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021-
2025”.
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Về thể thức, 
kỹ thuật 

trình bày văn 
bản

- Về số, ký hiệu văn bản, đề nghị cơ 
quan soạn thảo viết lại như sau: “Số: 
/2021/NQ-HĐND”, vì đây là Nghị 
quyết quy phạm pháp luật. 
- Tên gọi của dự thảo Nghị quyết, đề 
nghị viết lại như sau: “Nghị quyết quy 
định về cơ chế chính sách xã hội hóa 
trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 

- Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đã tiếp thu, 
điều chỉnh thể thức, 
kỹ thuật trình bày 
văn bản các dự thảo 
đảm bảo phù hợp quy 
định tại Nghị định 
154/2020/NĐ-CP 
ngày 31/12/2020 của 
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TT
Nội dung đề 
nghị thẩm 

định

Nội dung thẩm định của Sở Tư 
pháp

Nội dung tiếp thu, 
giải trình của đơn vị 

soạn thảo
Quảng Nam giai đoạn 2022-2025”.
- Tên gọi của dự thảo Tờ trình: Đề 
nghị viết lại như sau: “Đề nghị Hội 
đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 
quyết quy định về cơ chế chính sách 
xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022-2025”.
- Về nội dung và bố cục của dự thảo 
Tờ trình UBND tỉnh về dự thảo Nghị 
quyết và dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh, đề nghị cơ quan soạn 
thảo nghiên cứu, đảm bảo theo đúng 
Mẫu số 03. Tờ trình dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật - Phụ 
lục V và Mẫu số 16. Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy 
định trực tiếp) – Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP 
ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chính phủ.
- Về tên gọi của dự 
thảo Nghị quyết, căn 
cứ các nội dung chỉ 
đạo của UBND tỉnh, 
ý kiến góp ý của các 
Sở, ngành, địa 
phương và nội dung, 
phạm vi chính sách 
của Nghị quyết, 
chỉnh sửa như sau: 
“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”

 Trên đây là Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị 
quyết của HĐND 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; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT, LĐVX.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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TỜ TRÌNH
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 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

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện các Công văn số 7611/UBND-KTTH ngày 27/10/2021, 
8045/UBND-KTTH ngày 12/11/2021 về việc hoàn chỉnh nội dung trình HĐND 
tỉnh (kỳ họp thứ 4, tháng 12) đối với Đề án đẩy mạnh xã hội hóa trong một số 
lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương, ý kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến góp ý của các đại biểu và kết luận của đồng 
chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp ngày 10/9/2021 và 
ngày 11/11/2021, ý kiến thống nhất của các Ủy viên UBND tỉnh (biểu quyết 
theo văn bản lấy ý kiến số 2459/SKHĐT-LĐVX ngày 19/11/2021 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo hồ sơ Nghị quyết của 
HĐND 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 và Đề án đẩy mạnh 
xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-
2025;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Danh mục tài liệu gửi kèm: 
- Dự thảo Đề án của UBND tỉnh; 
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; 
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;
- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh;
- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của thành viên UBND tỉnh; 
- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, địa 

phương;
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- Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo giải trình, tiếp thu kết quả 
thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở
- Lưu: VT, LĐVX.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến góp ý của thành viên UBND tỉnh đối với hồ sơ 

dự thảo Nghị quyết của HĐND 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

Thực hiện các Công văn số 7611/UBND-KTTH ngày 27/10/2021, 
8045/UBND-KTTH ngày 12/11/2021 về việc hoàn chỉnh nội dung trình HĐND 
tỉnh (kỳ họp thứ 4, tháng 12) đối với Đề án đẩy mạnh xã hội hóa trong một số 
lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đã có Công văn số 2459/SKHĐT-LĐVX ngày 19/11/2021 gửi các đồng 
chí ủy viên UBND tỉnh để lấy ý kiến góp ý và biểu quyết thông qua dự thảo 
Nghị quyết của HĐND 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.

Đến ngày 26/11/2021 (hết thời hạn lấy ý kiến góp ý theo đề nghị của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 24/25 phiếu biểu quyết 
của các đồng chí ủy viên UBND tỉnh, còn lại 01 đồng chí ủy viên UBND tỉnh 
chưa có ý kiến góp ý và chưa gửi phiếu biểu quyết cho Sở Kế hoạch và Đầu tư1. 
Trong đó, có 04 ý kiến đề nghị chỉnh sửa và thống nhất thông qua, 20 ý kiến 
thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND 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 (tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 24/25 = 96%).

Đối với 04 ý kiến đề nghị chỉnh sửa và thống nhất thông qua, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình cụ thể như sau:

TT

Ủy viên 
UBND 

tỉnh tham 
gia ý kiến

Nội dung đề nghị 
chỉnh sửa

Nội dung tiếp thu, giải trình của 
đơn vị soạn thảo

1 Nguyễn 
Như Công

Chỉnh sửa Mục 4, 
Chương II, Phần thứ tư 
trong dự thảo Đề án: 
“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 

Tiếp thu và điều chỉnh Mục 4, 
Chương II, Phần thứ tư trong dự thảo 
Đề án như sau: “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 

1 Đồng chí Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không tham gia ý kiến và biểu quyết được 
do đang tham dự Chương trình bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng tổ chức. 
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TT

Ủy viên 
UBND 

tỉnh tham 
gia ý kiến

Nội dung đề nghị 
chỉnh sửa

Nội dung tiếp thu, giải trình của 
đơn vị soạn thảo

đồng thời cho Ban quản 
lý các Khu kinh tế và 
Khu công nghiệp tỉnh) 
để ...”

trong Khu kinh tế và Khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh) để ... theo 
quy định.”

2 Đặng 
Phong

Chỉnh sửa nội dung tại 
gạch (-) thứ 3, Mục 2, 
Chương I, Phần thứ tư 
trong dự thảo Đề án: “- 
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 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,…”

Đã tiếp thu, điều chỉnh nội dung tại 
gạch (-) thứ 3, Mục 2, Chương I, 
Phần thứ tư trong dự thảo Đề án theo 
ý kiến góp ý.

3 Hà Thanh 
Quốc

- Đề nghị không nên 
đưa các văn bản đã hết 
hiệu lực vào nội dung 
tại Mục II, Chương II, 
Phần thứ nhất trong dự 
thảo Đề án.
- Bổ sung quy định về 
thời hạn nộp tiền và số 
lần nộp tiền thuê đất 
trong năm đối với các 
dự án đầu tư thuộc các 
lĩnh vực xã hội hóa trên 
địa bàn, được miễn tiền 
thuê đất tương ứng từ 
50% đến 80% tổng thời 
gian thuê đất của dự án.

Không tiếp thu, điều chỉnh dự thảo, 
nguyên nhân:

- Tại Mục II, Chương II, Phần thứ 
nhất trong dự thảo Đề án thống kê 
các văn bản quan trọng về cơ chế hỗ 
trợ, quy hoạch, kế hoạch, định 
hướng, mạng lưới phát triển các cơ 
sở hoạt động trong các lĩnh vực xã 
hội hóa của tỉnh Quảng Nam từ 2008 
đến nay, thể hiện tính xuyên suốt của 
chính sách từ khi pháp luật về xã hội 
hóa được chính thức ban hành.
- Quy định về thời hạn nộp tiền và số 
lần nộp tiền thuê đất trong năm đã 
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TT

Ủy viên 
UBND 

tỉnh tham 
gia ý kiến

Nội dung đề nghị 
chỉnh sửa

Nội dung tiếp thu, giải trình của 
đơn vị soạn thảo

được quy định cụ thể trong các văn 
bản Luật, Nghị định, Thông tư 
hướng dẫn thuộc lĩnh vực đất đai và 
đầu tư, và các văn bản quy định hiện 
hành của tỉnh Quảng Nam.

4 Nguyễn Phi 
Thạnh

- Xác định địa bàn 
hưởng cơ chế: đề nghị 
nếu đã lấy địa bàn xã, 
phường, thị trấn thì nên 
đồng nhất trong văn 
bản.
- Chính sách hỗ trợ kinh 
phí bồi thường: đề nghị 
xem xét một số trường 
hợp vị trí cụ thể như dọc 
các Quốc lộ, tỉnh lộ tiếp 
giáp với đô thị có vị trí 
lợi thế (quy định hỗ trợ 
50%), trong khi khu vực 
đô thị có vị trí liền kề đó 
thì không được hỗ trợ.

- Đã tiếp thu, điều chỉnh điều chỉnh 
trong các dự thảo.

- Theo dự thảo Đề án, đối với chính 
sách ưu đãi về đất đai (miễn tiền 
thuê đất, hỗ trợ kinh phí giải phóng 
mặt bằng), điều kiện được hưởng ưu 
đãi là dự án phải thuộc danh mục và 
đáp ứng tiêu chí thu hút đầu tư xã 
hội hóa do UBND 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.
Chính sách đẩy mạnh xã hội hóa 
theo dự thảo Đề án hướng tới mục 
tiêu đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển 
dịch về khu vực ngoài đô thị, vì vậy 
cần tạo điều kiện thu hút đầu tư với 
các chính sách đủ mạnh, trên cơ sở 
quy hoạch, nhu cầu phát triển do 
từng địa phương đề xuất.

Trên đây là tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh đối với 
hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND 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./.
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