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BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo 

Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025”

Theo văn bản số 1217/MTTQ-BTT ngày 07/01/2022 của Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến phản biện xã hội đối với dự 
thảo Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2022-2025”, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đại biểu dự Hội 
nghị phản biện xã hội tổ chức ngày 06/01/2022; qua nghiên cứu, rà soát, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện như sau:

TT
Nội dung 
tham gia 

phản biện
Ý kiến phản biện cụ thể Nội dung tiếp thu, giải trình của 

đơn vị soạn thảo

1 Căn cứ 
pháp luật

Đề nghị bổ sung vào dự thảo Đề án 
một số văn bản luật chuyên ngành liên 
quan đến các lĩnh vực xã hội hóa như: 
Luật Quản lý Thuế ngày 13/6/2019; Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 
03/6/2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013); 
Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; 
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 
21/4/2020 của HĐND tỉnh về cơ chế 
khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030.

Không điều chỉnh dự thảo. Giải 
trình: Đã được trình bày trong 
Phần thứ nhất của dự thảo Đề án 
về sự cần thiết ban hành và cơ sở 
pháp lý xây dựng Đề án. Các nội 
dung không liên quan trực tiếp đến 
nội dung Đề án được xác định là 
“Pháp luật liên quan khác”.

2
Về tên gọi 

và loại 
văn bản

Dự thảo Đề án dự kiến trình HĐND 
tỉnh ban hành nghị quyết quy phạm pháp 
luật quy định về chính sách, giải pháp đẩy 
mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là phù hợp 
về thẩm quyền nội dung và hình thức của 
HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết xác định 
hiệu lực thực hiện trong giai đoạn 2022-
2025 là chưa phù hợp với quy định của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. Vì nghị quyết quy phạm pháp luật 
của HĐND tỉnh phải có hiệu lực thi hành 
trong thời gian dài (không xác định thời 
hạn), với phạm vi và đối tượng điều chỉnh 
rộng lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Không điều chỉnh dự thảo. Giải 
trình:

- Nội dung này đã được Sở Tư 
pháp thẩm định tại Báo cáo số 
223/BC-STP ngày 08/11/2021.

- Ngoài ra, theo quy định tại 
Nghị định 59/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ: “Định kỳ ba (03) năm 
một lần, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh 
mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã 
hội hóa tại địa phương cho phù 
hợp.”. Vì vậy, việc quy định giai 
đoạn 2022-2025 đối với Nghị 
quyết của HĐND tỉnh là phù hợp 
với cơ sở pháp lý và điều kiện thực 
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Do đó, kiến nghị đổi tên nghị quyết của 
HĐND tỉnh thành nghị quyết quy định 
“Một số chính sách khuyến khích xã hội 
hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y 
tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám 
định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam” (không quy định giai đoạn 2022-
2025) để bảo đảm tính hiệu lực ổn định, 
lâu dài của chính sách, đồng thời bảo đảm 
lợi ích của nhà đầu tư trong các lĩnh vực 
xã hội hóa.

tiễn của tỉnh, phù hợp giai đoạn 
trung hạn đến năm 2025.

3 Phạm vi 
điều chỉnh

Đề nghị giới hạn phạm vi điều chỉnh 
của nghị quyết trong các lĩnh vực: y tế, 
giáo dục, dạy nghề, môi trường và văn 
hóa. Còn lĩnh vực giám định tư pháp Đề 
án chưa khảo sát, đánh giá rõ nhu cầu của 
xã hội và chưa có chính sách khuyến 
khích cụ thể của tỉnh… nên không cần quy 
định trong nghị quyết. Như vậy sẽ bảo 
đảm sự phù hợp giữa tên gọi với nội hàm 
của dự thảo Đề án và nghị quyết của 
HĐND tỉnh.

Nên xác định đối tượng (chủ thể) 
điều chỉnh của nghị quyết theo Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, 
Luật Quản lý thuế đó là: Tổ chức, cá nhân 
được thành lập, hoạt động thuộc mọi 
thành phần kinh tế theo quy định của pháp 
luật. Đồng thời, cần xác định phạm vi, đối 
tượng điều chỉnh của nghị quyết đối với tổ 
chức, cá nhân nước ngoài (nhà đầu tư 
nước ngoài), dự án đầu tư nước ngoài 
thuộc lĩnh vực xã hội hóa.

Không điều chỉnh dự thảo. Giải 
trình:

- Lĩnh vực Giám định tư pháp là 
một trong các lĩnh vực xã hội hóa 
được quy định tại Nghị định 
59/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
Hiện nay văn bản hướng dẫn cụ 
thể về danh mục loại hình, tiêu chí, 
quy chuẩn của lĩnh vực này chưa 
được Bộ Tư pháp tham mưu Thủ 
tướng Chính phủ; tuy nhiên, trong 
Nghị quyết HĐND tỉnh cần bao 
gồm luôn lĩnh vực này, tránh 
trường hợp khi Trung ương hướng 
dẫn phải thực hiện điều chỉnh, bổ 
sung Nghị quyết HĐND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết HĐND 
tỉnh này liên quan trực tiếp đến các 
chính sách ưu đãi cho lĩnh vực xã 
hội hóa, vì vậy phạm vi điều chỉnh 
và đối tượng áp dụng chỉ nên quy 
định dựa trên căn cứ pháp lý chủ 
yếu là pháp luật về xã hội hóa. 
Riêng đối với các dự án đầu tư 
nước ngoài trong lĩnh vực xã hội 
hóa, việc thực hiện các chính sách 
ưu đãi trên cơ sở đề nghị của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ 
quản lý chuyên ngành có liên quan 
(chưa có hướng dẫn cụ thể).

4

Về nội 
dung 

chính của 
nghị 
quyết

Kiến nghị nội dung nghị quyết HĐND 
tỉnh nên tập trung quy định cụ thể những 
chính sách khuyến khích đặc thù của riêng 
tỉnh Quảng Nam trên cơ sở nhiệm vụ được 
giao (thuộc thẩm quyền của HĐND và 
UBND tỉnh) tại các nghị định về xã hội 
hóa (ngoài những chính sách khuyến 

Không điều chỉnh dự thảo. Giải 
trình:

Nội dung này đã được Sở Tư 
pháp thẩm định tại Báo cáo số 
223/BC-STP ngày 08/11/2021.

Các nội dung chính sách ưu đãi 
liên quan đến miễn tiền thuê đất, 
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khích đã được quy định tại các luật 
chuyên ngành và các nghị định của Chính 
phủ). Cụ thể: UBND tỉnh ban hành và 
công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền 
thuê đất đối với khu vực đô thị; HĐND 
tỉnh quyết định về việc sử dụng nguồn thu 
sử dụng đất, nguồn thu sổ xố được để lại, 
nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo 
phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái 
định cư đối với quỹ đất phục vụ hoạt động 
xã hội hóa; HĐND tỉnh quyết định cơ chế, 
mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng 
đối với các dự án xã hội hoá.

hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt 
bằng, tái định cư,... liên quan trực 
tiếp đến quản lý ngân sách của 
tỉnh; vì vậy, thẩm quyền ban hành 
cơ chế do HĐND tỉnh quyết định 
là phù hợp quy định của pháp luật.

5

Mục tiêu 
của dự 
thảo Đề 

án

Đề nghị cơ quan soạn thảo cần xác định, 
nêu rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ 
thể để phấn đấu thực hiện (về số dự án thu 
hút, tỷ trọng giữa đầu tư công và đầu tư tư 
cũng như hình thức đầu tư công tư kết hợp 
trên từng lĩnh vực thực hiện xã hội 
hóa…kể cả từng địa phương hoặc từng 
khu vực đồng bằng, miền núi).

Tiếp thu, nghiên cứu bổ sung 
trong Quyết định của UBND tỉnh 
triển khai thực hiện Nghị quyết của 
HĐND tỉnh và quá trình điều hành 
của UBND tỉnh. Không bổ sung 
vào dự thảo Nghị quyết HĐND 
tỉnh do chưa có cơ sở, dữ liệu đầy 
đủ để xác định, dự báo mục tiêu cụ 
thể, nhất là trong bối cảnh dịch 
bệnh hiện nay.

6
Về các 

nhóm giải 
pháp

Tuy nhiên, các nhóm giải pháp nêu trên 
còn mang tính khái quát, định hướng, 
chưa cụ thể nên chưa bảo đảm tính khả thi 
trong quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, 
đề nghị căn cứ những hạn chế, khó khăn 
và nguyên nhân đã được nêu ở phần đầu 
của Đề án để đề ra các giải pháp cụ thể, 
sâu sát hơn, khả thi và hiệu quả hơn.

Tiếp thu, nghiên cứu bổ sung 
trong Quyết định của UBND tỉnh 
triển khai thực hiện Nghị quyết của 
HĐND tỉnh và quá trình điều hành 
của UBND tỉnh.

7

Về các cơ 
chế, chính 

sách 
khuyến 
khích xã 
hội hóa

Các cơ chế, chính sách khuyến khích xã 
hội hóa tại phần này cần xây dựng theo 
hướng không cần tổng hợp và nêu lại các 
chính sách khuyến khích xã hội hóa đã 
được Chính phủ quy định mà cần tập 
trung quy định rõ những cơ chế, chính 
sách khuyến khích xã hội hóa mang tính 
đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND và UBND tỉnh. Đồng thời, việc đề 
ra các chính sách khuyến khích xã hội hóa 
nên tiếp cận theo từng lĩnh vực không tập 
trung theo từng địa bàn, khu vực (đô thị 
hoặc nông thôn) để bảo đảm sự ưu tiên 
trong quá trình khuyến khích xã hội hóa.

Không điều chỉnh dự thảo. Giải 
trình:

- Các nội dung về cơ chế, chính 
sách trong dự thảo Nghị quyết đều 
là các nội dung được Trung ương 
giao thẩm quyền cho tỉnh quyết 
định, trong phạm vi pháp luật xã 
hội hóa quy định, không phải chỉ là 
tổng hợp và nêu lại các chính sách 
khuyến khích xã hội hóa đã được 
Chính phủ quy định.

- Việc xác định ưu đãi theo địa 
bàn, đặc biệt là khu vực đô thị và 
nông thôn, là nội dung được quy 
định cụ thể tại Nghị định 
69/2008/NĐ-CP và Nghị định 
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59/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

7.1

Chính sách 
ưu đãi về 
miễn tiền 
thuê đất

- Dự thảo quy định thời gian miễn tiền 
thuê đất trên địa bàn: Tam Kỳ, Hội An và 
Điện Bàn chưa thật sự hấp dẫn để thu hút 
đầu tư vào các lĩnh vực xã hội hóa. Đề 
nghị điều chỉnh tăng thời hạn miễn tiền 
thuê đất tại các địa phương nêu trên theo 
các mức tương ứng: miễn toàn bộ (không 
quá 50 năm), miễn 40 năm, 30 năm và 25 
năm để tăng tính cạnh tranh đầu tư so với 
các địa phương lân cận. Ngoài ra đối với 
các lĩnh vực giáo dục, thể thao, môi 
trường, đề nghị được hưởng mức miễn 
tiền thuê đất 40 năm để tăng cường thu hút 
đầu tư.

- Dự thảo Đề án cần quy định cụ thể 
việc xác định giá đất để nhà đầu tư dễ thực 
hiện trong thực tế do có sự khác nhau của 
các quy định về thời điểm tính giá đất gây 
khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc 
xác định giá đất để lập hồ sơ dự thầu.

- Về thời gian miễn tiền thuê 
đất theo địa bàn: không điều chỉnh, 
giữ nguyên như dự thảo. Giải 
trình:

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh 
khóa X (tháng 12/2021), UBND 
tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét 
phương án miễn tiền thuê đất theo 
các mức tương ứng 100%, 80%, 
50% tổng thời gian thuê đất của dự 
án (tương ứng miễn 50 năm, 40 
năm, 25 năm nếu tính thời gian 
hoạt động dự án là 50 năm), tuy 
nhiên không được HĐND tỉnh 
thông qua, đề nghị điều chỉnh giảm 
mức ưu đãi cho phù hợp thực tiễn 
giai đoạn sắp đến. Vì vậy cơ quan 
soạn thảo điều chỉnh chính sách ưu 
đãi thành 04 mức như dự thảo lần 
này: miễn toàn bộ (tối đa 50 năm), 
miễn 25 năm, miễn 20 năm, miễn 
15 năm; thấp hơn mức đề nghị 
trước đây nhưng vẫn đảm bảo cao 
hơn mức ưu đãi của Luật Đầu tư 
và Luật Đất đai theo quy định của 
pháp luật xã hội hóa.

- Về quy định cụ thể việc xác 
định giá đất: Tiếp thu, nghiên cứu 
bổ sung trong Quyết định của 
UBND tỉnh triển khai thực hiện 
Nghị quyết của HĐND tỉnh và quá 
trình điều hành của UBND tỉnh.

7.2
Chính sách 
ưu đãi về 
tín dụng

Dự thảo Đề án chỉ quy định chính sách 
ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng phát triển 
của Nhà nước theo quy định tại Nghị định 
số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của 
Chính phủ, chưa đề cập đến cơ chế, chính 
sách ưu đãi về tín dụng của ngân hàng 
thương mại. Nếu các dự án xã hội hóa có 
quy mô lớn cần xem xét từ các nguồn viện 
trợ, hỗ trợ tài chính khác trong đó có hệ 
thống các tổ chức tín dụng ngoài nhà 
nước. Ngoài ra, UBND tỉnh cần bố trí 
khoản ngân sách hợp lý hằng năm để cho 
vay ưu đãi, hay hỗ trợ một phần cho 
doanh nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư 
công nghệ hiện đại, hạng mục có hàm 

Không điều chỉnh dự thảo. Giải 
trình:

Dự thảo chỉ đề cập đến các cơ 
chế, chính sách đã được quy định 
trong và Nghị định Chính phủ và 
thuộc thẩm quyền của HĐND và 
UBND tỉnh. Đối với các nội dung 
khác không thuộc thẩm quyền, 
phạm vi quản lý, UBND tỉnh sẽ đề 
xuất Trung ương nghiên cứu, 
hướng dẫn.
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Nội dung 
tham gia 

phản biện
Ý kiến phản biện cụ thể Nội dung tiếp thu, giải trình của 

đơn vị soạn thảo

lượng chất xám cao để thúc đẩy quá trình 
thực hiện xã hội hóa tốt hơn.

7.3

Chính sách 
hỗ trợ giải 
phóng mặt 

bằng

Cần quy định Nhà nước hỗ trợ kinh phí 
giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng 
đến tường rào dự án đầu tư… phù hợp với 
từng khu vực (địa bàn), từng loại hình và 
lĩnh vực ưu tiên xã hội hóa để điều chỉnh 
hướng đầu tư về vùng có điều kiện kinh 
tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các lĩnh 
vực cần xã hội hóa mà chưa có sự thu hút 
nhà đầu tư: văn hóa, môi trường.

7.4

Chính sách 
ưu đãi về 
thuế, phí, 

lệ phí

Nên bổ sung chính sách ưu đãi việc 
miễn, giảm các loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của HĐND tỉnh; đơn 
giản thủ tục hành chính về thẩm định, cấp 
chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận 
đầu tư để hoạt động trong các lĩnh vực xã 
hội hóa theo quy định của các luật chuyên 
ngành. Đồng thời, quy định rõ đối tượng, 
địa bàn, thời hạn…được miễn thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện 
xã hội hóa...

7.5 Các chính 
sách khác

Cần có giải pháp thường xuyên rà soát, 
đánh giá hiện trạng, công năng sử dụng, 
công khai danh mục các cơ sở sự nghiệp 
công lập dôi dư, công bố thời hạn cho 
thuê, địa bàn, lĩnh vực, loại hình xã hội 
hóa cần ưu tiên thuê… để các nhà đầu tư 
dễ dàng tiếp cận, lựa chọn và quyết định 
đầu tư xã hội hóa đạt hiệu quả.

Bổ sung các cơ chế đối với từng lĩnh 
vực xã hội hóa cụ thể, bổ sung danh mục 
loại hình dự án.

Tiếp thu, nghiên cứu bổ sung 
trong Quyết định của UBND tỉnh 
triển khai thực hiện Nghị quyết của 
HĐND tỉnh và quá trình điều hành 
của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND 
tỉnh tiếp tục tham mưu HĐND tỉnh 
lồng ghép chính sách hỗ trợ cho 
các lĩnh vực xã hội hóa đối với 
từng nội dung chuyên đề cụ thể.

Riêng đối với các đề nghị bổ 
sung danh mục loại hình dự án, dự 
thảo chỉ được quy định các loại 
hình đã được Chính phủ quy định. 
Đối với các loại hình chưa được 
quy định (ví dụ như Golf), chưa có 
cơ sở để bổ sung vào đối tượng 
được ưu đãi.

 Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến ý kiến phản biện đối với dự 
thảo Đề án của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh 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; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh và 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

#ChuKyLanhDao

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban KT-NS, HĐND tỉnh;
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT, LĐVX.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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