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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh 

về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

1.  Sự cần thiết, cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành 
Xuất phát từ thực trạng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh còn 

nhiều khó khăn, tiến độ đầu tư xây dựng còn chậm, chưa đồng bộ; môi trường của 
CCN còn nhiều bất cập1, nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước cho công tác đầu tư, phát 
triển, duy tu, bảo dưỡng, vận hành còn hạn chế2, trong khi đó, công tác thu hút 
doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN còn nhiều khó khăn3. Đồng thời, căn cứ 
quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 về sửa 
đổi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát 
triển CCN4, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Chương trình hỗ 
trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định.

Để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét ban hành chương trình, đề nghị UBND tỉnh 
đánh giá thêm sự đóng góp từ hoạt động của các doanh nghiệp trong CCN thời 
gian qua vào giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách của tỉnh. Đồng 
thời, làm rõ về hiệu quả quản lý hạ tầng CCN theo từng nhóm chủ thể chủ đầu tư 
(BQL cấp huyện/Trung tâm phát triển CCN cấp huyện/UBND cấp huyện/doanh 
nghiệp), đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý hạ 
tầng CCN thời gian đến...

2. Nội dung chương trình
Nội dung chương trình do UBND tỉnh đề xuất thể hiện đầy đủ các vấn đề liên 

quan về phạm vi, đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, nội dung và mức hỗ trợ, nguồn 
vốn thực hiện. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất 
nội dung do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến như sau: 

1 22/55 CCN đang hoạt động có hồ sơ về môi trường (chiếm tỷ lệ 40,74%), 03 CCN chỉ lập hồ sơ về môi trường cho 
hạng mục xử lý nước thải (không đánh giá tác động môi trường cho toàn CCN), chỉ có 4/39 CCN đã đi vào hoạt 
động tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chỉ có 02/4 hệ thống đã đi vào sử dụng. 
Hầu hết các cơ sở hoạt động trong CCN đều tự xử lý nước thải, nhiều cơ sở xử lý chưa đạt quy chuẩn, xả thải vượt 
quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường. 
2 Tổng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh giai đoạn 2003-2020 là 410,820 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ 
theo Quyết định 06 trong giai đoạn 2012-2020 là 322,378 tỷ đồng.
3 Chỉ có 04 CCN do doanh nghiệp làm Chủ đầu tư.
4 UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân sách địa phương 
đảm bảo (ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn thiện công trình hạ tầng bảo vệ môi trường các CCN đã đi vào hoạt động
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a) Về mục tiêu: Đề nghị UBND tỉnh cần làm rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ 
thể của chương trình để phấn đấu và có cơ sở đánh giá hiệu quả ngân sách đầu tư phát 
triển CCN.

b) Về đối tượng áp dụng:
UBND tỉnh đề xuất đối tượng áp dụng nghị quyết bao gồm: a) Các doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; b) Trung tâm phát triển CCN cấp 
huyện đã được thành lập theo Quy chế quản lý CCN; c) Ban Quản lý CCN cấp 
huyện; d) Các đơn vị sự nghiệp được UBND cấp huyện giao làm Chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; đ) Các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc liên 
quan đến quản lý và hoạt động của CCN.

Tuy nhiên, đối chiếu quy định tại Điều 15 Nghị định  68/2017/NĐ-CP ngày 
25/5/2017 của Chính phủ5 liên quan nội dung giao đơn vị làm chủ đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật CCN lại không đề cập đối tượng là “các đơn vị sự nghiệp được 
UBND cấp huyện giao làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN”. Theo đó, 
để vừa đảm bảo bao quát đối tượng, vừa phù hợp quy định pháp luật, Ban đề xuất 
điều chỉnh đối tượng áp dụng như sau: (1) Các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; (2) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan tới 
quản lý, hoạt động của CCN”

c) Về nguyên tắc hỗ trợ:
- Đối với nội dung nguyên tắc quy định xử lý chuyển tiếp đối với các CCN 

đã được hưởng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đề nghị chuyển sang phần tổ 
chức thực hiện và tách thành 2 phần: 

(1) Các CCN đã được tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch vốn theo Quyết định 
số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh chưa được giao đủ vốn 
theo định mức, nhưng thuộc đối tượng hỗ trợ theo nghị quyết này: Tiếp tục được 
áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này. Giao UBND tỉnh thực hiện rà soát,đánh 
giá kỹ về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn… trước khi xem 
xét, bố trí vốn hỗ trợ.

(2) Các CCN đã hưởng cơ chế hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) 
khi chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý khai thác phải xây dựng Phương án 
quản lý khai thác hạ tầng báo cáo UBND tỉnh thống nhất làm cơ sở để UBND cấp 
huyện phê duyệt (chỉ một chủ thể quản lý khai thác hạ tầng dùng chung).

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh quy định 
ràng buộc một số điều kiện nhằm tăng cường trách nhiệm các địa phương trong 
việc xúc tiến, kêu gọi, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

5 “Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và địa bàn không có khả năng thu 
hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở 
Công Thương, UBND tỉnh giao một trong các đơn vị sau làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN: a) Trung 
tâm phát triển CCN cấp huyện đã được thành lập theo Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định 
số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; b) Ban Quản lý CCN cấp huyện; c) Đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-105-2009-qd-ttg-quy-che-quan-ly-cum-cong-nghiep-93567.aspx
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d) Về điều kiện hỗ trợ:
Đề nghị bổ sung nguyên tắc “CCN được hỗ trợ phải thực hiện đúng trình tự 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN” để 
đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ đúng trình tự quy định khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật CCN. 

đ) Về nội dung và mức hỗ trợ:
Qua rà soát, Ban nhận thấy: UBND tỉnh có đề xuất ưu tiên doanh nghiệp làm 

chủ đầu tư các CCN, đảm bảo phù hợp với định hướng Trung ương6. Tuy nhiên, 
mức hỗ trợ lại có sự chênh lệch khá lớn giữa CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư 
(ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí giải phóng mặt bằng, tối đa 10 tỷ đồng/CCN) 
với CCN do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư (ngân sách tỉnh hỗ trợ 
100% kinh phí giải phóng mặt bằng, 50% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tối đa 
25 tỷ đồng/cụm). 

Do đó, để khuyến khích, tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư CCN, 
nhất là tại địa bàn các huyện miền núi, Ban đề xuất HĐND tỉnh xem xét, thảo luận 
nâng định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư CCN tại các huyện miền núi theo 
hướng tăng mức hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng từ 50% lên 100%, mức hỗ trợ 
tối đa 20 tỷ đồng/CCN.

e) Về nguồn vốn thực hiện:
Để tăng cường nguồn lực đầu tư hạ tầng CCN, đảm bảo thực hiện hoàn thành 

mục tiêu đề ra, Ban đề xuất kinh phí bố trí thực hiện chương trình khoảng 50 tỷ 
đồng/năm7. Tùy thuộc vào điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm, trình 
HĐND tỉnh xem xét, bố trí tăng thêm để hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN; đồng 
thời, chỉ đạo các địa phương chủ động lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án và 
thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp khác … để thực hiện 
chương trình. 

Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương một 
số vấn đề sau:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các CCN; phân công, phân 
cấp trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc xúc 
tiến, định hướng thu hút đầu tư, rà soát, lựa chọn hạng mục đầu tư hạ tầng đảm bảo 
phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, nhu cầu thực tiễn của địa phương, sắp xếp 
theo thứ tự ưu tiên, có phân kỳ đầu tư hợp lý theo từng năm. 

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng đầu tư hạ tầng tại các CCN đang đầu tư 
để cắt, giảm, loại bỏ những diện tích đất CCN không còn phù hợp, không đảm bảo 

6 Tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 66/2020/NĐ-CP có nêu “Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác 
xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN khi có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN đáp ứng quy 
định tại Nghị định này”
7 UBND tỉnh đề xuất: Không quá 50 tỷ đồng/năm
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khả năng cân đối nguồn lực đầu tư. Trên cơ sở đó, tiếp tục có giải pháp hỗ trợ đầu tư 
hoàn thiện các hạng mục dở dang, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu 
quả đầu tư. 

- Chú trọng triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, tăng cường thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp trong các CCN; có giải pháp hỗ 
trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường 
hoặc di dời vào CCN. 

- Xây dựng phương án thu hút đầu tư, quản lý CCN theo hướng giao cho doanh 
nghiệp quản lý. Tăng cường các giải pháp huy động nguồn lực, thu hút đầu tư xây 
dựng hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh tại các CCN, góp phần thu hút đầu tư, 
tăng tỷ lệ lấp đầy, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn. 

 3. Về dự thảo nghị quyết  
Đề nghị chỉnh sửa lại theo kiến nghị thẩm tra của Ban đã nêu ở phần 2, đồng thời 

điều chỉnh một số nội dung liên quan về câu chữ, bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày 
văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND 
tỉnh: CPVP
- Lưu VT, CTHĐND (Phiên).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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