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

Tờ trình và Dự thảo nghị quyết ban hành 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

Sau khi xem xét Tờ trình số 8551/TTr-UBND ngày 30/11/2021 của UBND 
tỉnh về quy định chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh 
vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành Nghị quyết
Căn cứ các quy định của pháp luật, chủ trương của Thường trực HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 
12/12/2017 về quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa 
trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi 
trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Thời gian 
qua, chính sách xã hội hóa đã đạt kết quả quan trọng; bước đầu khai thác, phát 
huy được tiềm năng và các nguồn lực của xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện 
còn bất cập, kết quả thu hút đầu tư còn rất thấp1, thiếu sự gắn kết giữa các quy 
hoạch ngành, lĩnh vực với quy hoạch mạng lưới các cơ sở xã hội hóa.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 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 là cần thiết, phù hợp với quy định tại khoản 3 
Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; điểm f khoản 5 mục 
XIII Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn 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 khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Về nội dung
Nội dung đề án do UBND tỉnh đề xuất thể hiện đầy đủ các vấn đề liên quan 

về quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, chính sách ưu đãi và giải pháp thực 
hiện. Trong đó, tập trung vào 05 nhóm chính sách lớn: (1) chính sách miễn tiền 

1 Giai đoạn 2018-2020: thu hút được 17 dự án đầu tư trên toàn tỉnh với tổng vốn đăng ký khoảng 3.405 tỷ đồng, 
trong đó, thu hút được 9 dự án đầu tư trên địa bàn đô thị, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 976 tỷ đồng.
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thuê đất; (2) chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; (3) 
chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; (4) chính sách ưu đãi về tín dụng; 
(5) chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác. 

a) Về phạm vi điều chỉnh:  UBND tỉnh đề xuất phạm vi điều chỉnh có lĩnh 
vực giám định tư pháp. Nội dung này được quy định tại Nghị định 59/2014/NĐ-
CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 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. Tuy nhiên, theo các Quyết định số: 1466/QĐ-TTg 
ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 
của Thủ tướng Chính phủ về quy định 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, không có quy định lĩnh 
vực giám định tư pháp. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ triển khai thực hiện 
các cơ chế, chính sách lĩnh vực giám định tư pháp khi có văn bản hướng dẫn của 
các Bộ, ngành Trung ương.

b) Về địa bàn hưởng cơ chế, chính sách khu vực đô thị: UBND tỉnh đề 
xuất 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). Tuy nhiên, qua buổi họp 
thẩm tra, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung 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. Đồng thời, không áp dụng chính 
sách đối với dự án xã hội hóa trong phạm vi tối thiểu 3 km 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. Do vậy, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, làm 
rõ để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định.

c) Về quy định chính sách miễn tiền thuê đất
- Đối với khu vực nông thôn, UBND tỉnh đề xuất miễn tiền thuê đất theo 

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ. 
- Đối với khu vực đô thị UBND tỉnh đề xuất các dự án đầu tư thuộc các 

lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn khu vực đô thị của tỉnh được miễn tiền thuê đất 
theo các mức tương ứng 100%, 80%, 50% tổng thời gian thuê đất của dự án tùy 
vào loại hình ưu tiên thu hút trong giai đoạn 2021-2025. Mức miễn tiền thuê đất 
này được quy đổi ra số năm, tháng miễn tiền thuê đất tương ứng. Qua xem xét ý 
kiến của các ngành, địa phương, ý kiến đại biểu tại phiên họp thông qua thẩm 
tra, Ban đề nghị như sau:

 + 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).
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+ Miễn tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thực hiện trên các địa bàn 
còn lại là toàn bộ thời gian thuê đất thực hiện dự án và tối đa không quá 50 năm 
(kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất). 

- Về quy định chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 
Ban đề nghị chỉ hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất sử dụng 
đúng mục đích xã hội hóa; đối với phần diện tích đất sử dụng để cho thuê, kinh 
doanh, liên doanh, liên kết không liên quan đến xã hội hóa thì không được hỗ trợ 
cơ chế giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, nhằm khuyến khích, thu hút các dự án 
thuộc lĩnh vực xã hội hóa đầu tư trên địa bàn nông thôn, miền núi có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, Ban đề nghị điều chỉnh cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng như sau: 

+ Ngân sách tỉnh bố trí 100% kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng 
mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ2.

+ Ngân sách tỉnh bố trí 50% kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt 
bằng các dự án đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo 
quy định tại Phụ lục III của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ3.

+ Các xã, thị trấn tại các khu vực còn lại không hỗ trợ cơ chế bồi thường 
giải phóng mặt bằng.

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

- Việc lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và 
triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định 
tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, 693/QĐ-TTg ngày 
06/5/2013, 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định 
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 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Trong thời gian 03 năm, chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án kể từ 
ngày có quyết định thuê đất, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng các kế hoạch, đề án 
cụ thể để kêu gọi xã hội hóa đối với các lĩnh vực thuộc đơn vị mình trực tiếp 

2 Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, 
Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành (các xã: Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam 
Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Hải), Nông Sơn, 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.
3 Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, 
Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành (các xã: Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam 
Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Hải), Nông Sơn, 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.
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quản lý. Chủ động quy hoạch, bố trí quỹ đất dành cho hoạt động xã hội hóa 
trong xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm.

- Tăng cường các giải pháp quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa; thường xuyên kiểm tra, giám sát, 
kịp thời xử lý đối với nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng cam kết theo quyết 
định phê duyệt của cấp có thẩm quyền; nghiêm cấm việc chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất trái phép khi thực hiện dự án xã hội hóa.

- Quan tâm kiểm soát giá dịch vụ do các cơ sở thực hiện xã hội hóa cung cấp, 
nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ cho người dân chất lượng tốt, hiệu quả, an toàn.

3. Về Dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục chỉnh sửa thể thức, 

câu chữ, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành và ý kiến 
thẩm tra của Ban.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Tờ trình và 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 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 và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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