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Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  

giai đoạn 2022-2025 

  

Xã hội hóa là một chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng và lâu 

dài, nhằm huy động mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế và của 

toàn xã hội, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công 

bằng, dân chủ, văn minh. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa không đơn thuần là 

giải pháp tình thế nhằm huy động sức dân khi ngân sách nhà nước còn khó khăn, 

mà còn sự đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách quản lý của Nhà nước. Xã hội hóa là 

sự tiếp tục phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm phát huy nội lực, 

phát huy tính chủ động của mọi thành phần kinh tế, hướng tới mục tiêu phục vụ lợi 

ích của toàn xã hội. 

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. Đặc biệt, 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 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, trên cơ sở ý kiến thống nhất 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 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. Tuy nhiên, 

quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

cũng đã phát sinh một số bất cập. Thêm vào đó, 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 nói riêng. 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 xã hội hóa 

dự kiến chỉ đảm bảo cân đối khoảng 20%. Vì vậy, có thể thấy việc xây dựng Đề án 

và ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một số 

lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 là hết sức cần thiết. 

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 
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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, cũng như ý kiến thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách 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 vào ngày 06/01/2022, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh Đề 

án và 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. Trong đó, 

các nội dung tiếp thu điều chỉnh quan trọng nhất là: 

1. Điều chỉnh căn cứ xác định khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo 

Luật Quy hoạch đô thị (thay vì Luật Đầu tư như dự thảo trình tại Kỳ họp tháng 

12/2021) cho phù hợp, 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. 

2. Điều chỉnh mức ưu đãi miễn tiền thuê đất cho các dự án xã hội hóa thực 

hiện trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn theo 4 mức, riêng 

đối với các thị trấn mặc dù theo dự thảo lần này được xác định là đô thị, nhưng 

được hưởng mức ưu đãi miễn toàn bộ tiền thuê đất như khu vực nông thôn. 

3. Bổ sung quy định: “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”. 

Sau đây là các nội dung chính của Đề án đẩy mạnh xã hội hóa trong một số 

lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025   

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Cơ sở pháp lý chủ yếu: 

1. Pháp luật về xã hội hóa: 

- Nghị định 69/2008/NÐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích XHH 

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 sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2008/NÐ-

CP.  

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, 

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

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

- Các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định Chính phủ. 

2. Pháp luật liên quan khác: Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật 

Quy hoạch đô thị, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về thuế,… 
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 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ 

HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

- Cả giai đoạn 2008-2020 trên địa bàn tỉnh có 43 dự án xã hội hóa, với tổng 

vốn đầu tư đăng ký là 5.325 tỷ đồng; Riêng giai đoạn 2018-2020 (Sau khi có Quyết 

định số 29/2017/QĐ-UBND) trên địa bàn đô thị có 9 dự án đăng ký, với số vốn 

đầu tư 975 tỷ đồng. 

- Trong số 43 dự án đăng ký, có 22 dự án đã được kiểm tra điều kiện hưởng 

chính sách; 21 dự án chưa thực hiện kiểm tra.   

- Trong số 22 dự án đã kiểm tra, có 16 dự án đáp ứng các điều kiện để được 

miễn tiền thuê đất, đã được Cục Thuế tỉnh ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất, 

với tổng số tiền thuê đất được miễn là 177,56 tỷ đồng; 3 dự án không đáp ứng điều 

kiện; 3 dự án chưa đảm bảo thủ tục khi kiểm tra. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA THỜI GIAN QUA 

1. Những kết quả đạt đƣợc  

- Nhìn chung các chính sách khuyến khích xã hội hóa đã cơ bản phù hợp với 

thực tiễn, góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư của xã hội tham gia cung cấp các 

dịch vụ công, với chất lượng và số lượng ngày càng được cải thiện.  

- Bước đầu đã thay đổi nhận thức của xã hội trong việc sử dụng các dịch vụ 

công do doanh nghiệp cung ứng. Các cơ sở xã hội hóa hoạt động đúng mục tiêu và 

phát huy hiệu quả, tạo thêm việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt 

gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

- Tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập; từng bước đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng dịch vụ 

chất lượng cao của một bộ phận dân cư; góp phần giảm áp lực trong  các đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

- Việc quy định các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đáp ứng các tiêu chí về 

loại hình, quy mô, tiêu chuẩn đã tạo thuận lợi trong việc thực hiện chính sách; 

đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ. 

- Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh là cơ sở pháp lý để áp 

dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Về cơ sở pháp lý, Bộ quản lý ngành chưa tham mưu kịp thời việc sửa đổi, 

bổ sung các tiêu chí về loại hình, quy mô, tiêu chuẩn phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển; Bộ Tư pháp chưa đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục loại 

hình, tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn trong lĩnh vực giám định tư pháp. 

- Kết quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa các năm qua còn thấp so với 

nhu cầu. Từ sau khi Chính phủ ban hành chính sách đến nay, trên địa bàn tỉnh thu 

hút được 43 dự án. Trong đó có 31 cơ sở đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 
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khoảng 1.740 tỷ đồng, chiếm 32% số vốn đăng ký; 9 dự án đang xây dựng hoặc 

đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư; 3 dự án đã thu hồi. 

Trong đó, trên địa bàn khu vực đô thị, mặc dù Quyết định số 29/2017 của 

UBND tỉnh quy định miễn 100% tiền thuê đất nhưng kết quả thu hút đầu tư còn rất 

thấp, trong 3 năm chỉ mới thu hút được 9 dự án trên địa bàn đô thị, với tổng vốn đầu 

tư đăng ký là 975 tỷ đồng. 

- Về địa bàn đầu tư: các cơ sở thực hiện xã hội hóa đầu tư tập trung ở các khu 

vực đô thị, đồng bằng có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi. Các khu vực miền núi có 

điều kiện khó khăn hầu như chưa có dự án nào.  

- Về lĩnh vực đầu tư: Các cơ sở thực hiện xã hội hóa chủ yếu tập trung vào 

các lĩnh vực giáo dục (chủ yếu mầm non), dạy nghề, y tế (chủ yếu bệnh viện đa 

khoa), thể thao (chủ yếu sân bóng đá mini), môi trường; đối với các lĩnh vực khác 

như văn hóa, giám định tư pháp vẫn còn rất hạn chế.  

- Thiếu quy hoạch sử dụng đất, chưa quy hoạch sẵn quỹ đất công cho mục 

tiêu kêu gọi dự án đầu tư xã hội hóa; chính sách về hỗ trợ giải phóng mặt bằng, giao 

đất “sạch” cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa được thực hiện đầy đủ.  

- Các địa phương chưa chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cho mục tiêu xã hội hóa; chưa chủ động đề xuất danh mục dự án xã hội hóa, đa số 

các dự án xã hội hóa đều do nhà đầu tư tự đề xuất.                

- Các cơ sở sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động 

thường xuyên hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa nhưng không thuộc đối 

tượng được hưởng ưu đãi. 

2.2. Nguyên nhân chủ yếu 

- Hệ thống văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đồng bộ, chi tiết về quy 

trình thực hiện dự án, quản lý thực hiện hoạt động trong hành lang pháp lý về xã 

hội hóa nhằm đảm bảo cạnh tranh trong thu hút các nguồn lực đầu tư của xã hội.  

- Mặt bằng thu nhập dân cư còn thấp, không đồng đều, chênh lệch giữa khu 

vực thành thị và nông thôn, khó khăn trong triển khai các cơ chế, chính sách xã hội 

hóa phù hợp với điều kiện ngân sách và thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. Do đó, 

hầu như không có dự án xã hội hóa nào được triển khai tại các vùng nông thôn, 

vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa.  

- Đầu tư cho giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,,... cần có 

số vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm nên chưa thực sự hấp dẫn các nhà 

đầu tư. 

- Sự phát triển về hạ tầng chưa đồng bộ giữa các vùng dẫn đến chỉ thu hút 

được ở một số khu vực có điều kiện thuận lợi về giao thông; những vùng thị trấn, 

thị tứ khó khăn vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư. 

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp, các ngành về xã hội hóa chưa 

thực sự đầy đủ, chưa thấy rõ tầm quan trọng của công tác xã hội hóa đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tư tưởng bao cấp, dựa vào ngân sách nhà nước 

vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập. 
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- Công tác xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở thuộc lĩnh vực khuyến khích 

xã hội hóa chưa được quan tâm đúng mức. 

- Đối với một số lĩnh vực xã hội hóa, công tác đầu tư công những năm qua 

đã đáp ứng cơ bản nhu cầu xã hội (đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo). 

- Sự vào cuộc chưa thực sự quyết liệt của các ngành, địa phương, các đơn vị 

chủ quản; còn chậm tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý, kiểm tra giám sát chưa 

chặt chẽ, chưa quyết liệt thu hồi dự án do cố tình kéo dài thời gian triển khai dự án. 

IV. ĐỀ XUẤT CÁC NHÓM GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA 

GIAI ĐOẠN 2022-2025 

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

2. Nâng cao chất lƣợng về công tác quy hoạch, kế hoạch, cải cách thủ 

tục hành chính 

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

3.1. Thu hút các dự án đầu tư tư nhân theo Luật đầu tư  

3.2. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở vật 

chất  

3.3. 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 

3.4. Đẩy mạnh việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư  

4. Đẩy mạnh cơ chế ƣu đãi, khuyến khích đối với dự án xã hội hóa 

5. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát và tuyên truyền  

V. ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI 

HÓA ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Điều kiện đƣợc hƣởng chính sách khuyến khích xã hội hóa 

- 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. 

2. Các chính sách ƣu đãi 

2.1. Miễn tiền thuê đất 



6 

 

- Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất thực hiện dự án (tối 

đa không quá 50 năm) đối với tất cả các dự án thuộc các lĩnh vực xã hội hóa theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh. Danh mục 

loại hình dự án xã hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng 

chính sách ưu đãi xã hội hóa được tổng hợp tại Phụ lục III kèm theo Đề án và Phụ 

lục I kèm theo dự thảo Nghị quyết; 

- Các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn thành phố Tam 

Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn được miễn tiền thuê đất theo các mức 

tương ứng: miễn toàn bộ (tối đa không quá 50 năm), miễn 25 năm, miễn 20 năm, 

miễn 15 năm tiền thuê đất của dự án tùy vào loại hình ưu tiên thu hút trong giai 

đoạn 2022-2025. Danh mục loại hình dự án thuộc các lĩnh vực xã hội hóa được 

hưởng các mức ưu đãi về miễn tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, thành 

phố Hội An, thị xã Điện Bàn chi tiết tại các Phụ lục IV, V, VI, VII kèm theo Đề án 

và Phụ lục II, III, IV, V kèm theo dự thảo Nghị quyết; 

- 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. 

2.2. 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 đối với dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn của tỉnh, 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; 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, nhà đầu tư đóng góp 50% kinh phí thực hiện 

bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh, 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). 

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 còn lại: ngân sách tỉnh không hỗ trợ 

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

- Phần diện tích sử dụng vào đúng mục đích xã hội hóa thì được hưởng 
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chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, phần diện tích sử 

dụng để cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết không liên quan đến xã hội hóa 

thì không được hỗ trợ. 

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

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 

pháp luật về 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 Thông tư số 

156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

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. 

2.4. Chính sách 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 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. 

2.5. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác 

Các quy định về chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí, 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 

Nghị quyết 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. 

VI. XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP 

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 Đề án 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. 

2. Đối với các dự án đầu tư mới ngoài những dự án nói trên thì thực hiện 

theo các quy định, chính sách tại Đề án này./. 


