
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TNH QUANG TR! Dc Ip  - Ti.r do - Hnh phüc 

S:  43  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  AO  tháng  4  nám 2023 

TO TR!NH 
D nghj Hi dng nhân dan finh ban hành Ngh quyt Quy dlnh 
Ch d min tin thuê dt di vol các co' s& thirc hin xa hi hóa 

trên dla  bàn tinh Quãng TrI 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can ci'r Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; 

Can ci'r Lut sira di, b sung mt s diu cüa Lut To chi'ic ChInh phü và 
Lut To chi'rc chInh quyên dja phucing ngày 22/11/20 19; 

Can cir quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp lut ngày 
22/6/2015; 

Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013; 

Can cü Lutt Du tu ngày 17/6/2020; 

Can cir Nghj djnh s 69/2008/ND-CP ngày 3 0/5/2008 cüa ChInh phO ye 
chInh sách khuyên khIch xã hi hóa dôi vói các hoat dng trong linh virc giáo 
diic, dy nghê, y té, van hóa, the thao, môi truàng (g9i tat là Nghj djnh 
6?/2008/ND-CP); Nghj djnh so 59/2014/ND-CP ngày 16/6/2014 cüa ChInh phii 
ye süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 69/2008/ND-CP ngày 
30/5/2008 cüa ChInh phü (ggi tat là Nghj djnh 59/2014/ND-CP); 

Can cir Thông tu s 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 cüa B tnthng 
B Tài chInh huâng dn Nghj djnh so 69/2008/ND-CP ngày 30/5/2008 cüa 
ChInh phü ye chInh sách khuyên khich xä hi boa dôi vôi các hott dng trong 
linh virc giáo diic, dy nghê, y tê, vAn hóa, the thao, môi trixng; Thôngtu so 
156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 cüa B trithng B Tài chInh si.'ra dôi, bô 
sung mt sO diêu cOa Thông tIx sO 135/2008/TT-BTC ngày 3 1/12/2008; 

CAn cü Quyt djnh 1466/QD-TTg ngày 10/10/2008 cüa Thu tu&ng ChInh 
phU ye danh mic chi tiêt cac 1oi hInh, tiêu chI, quy mô, tiêu chuân các co sâ 
thirc hin xAhi hóa; Quyêt djnh 693/QD-TTg ngày 06/5/20 13 cüa Thu ti.ràng 
ChInh phü ye vic sua dOi, bô sung mt so ni dung cüa Danh rnic chi tiêt các 
l°ai hInh, tiêu chI quy mô, tiêu chuân cOa các co sâ thrc hin xã hi hóa trong 
linh virc giáo diic và dào tao,  dy nghê, y tê, vAn hOa, the thao, môi trirng ban 
hành kern theo Quyét djnh so 1466/QD-TTg ngày 10/10/2008 cüa Thu tuàng 
ChInh phü; Quyêt djnh 1470/QD-YTg ngày 22/7/2016 cüa Thu tung ChInh 
phü ye vic sua dôi, bô sung tiêu chI, quy mô, tiêu chuân các c sâ xA hi hóa; 
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UBND tjnh dã chi dao các ciy quail, dja phirng lien quan tham mutt xây 
dmg dir thào Nghj quyêt Quy djnh Chê d min tiên thuê dat dôi vOi các cci s& 
thrc hin xã hi hóa trên dja bàn tinh Quâng Tn vâi các ni dung chü yêu nhi.r 
sau: 

I. Si cn thit ban hành Ngh quyt cüa HDND tinh Quy djnh ch d 
min tin thuê dt di vói các cy s& thtrc hiên xã hôi hóa trên d!a  bàn tinh 
QuãngTr 

Nghj djnh s 69/2008/ND-CP ngày 3 0/5/2008 cüa ChInh phü v chInh 
sách khuyên khIch xã hi hóa dôi vâi các hot dng tron lTnh virc giáo dic, dy 
ngh y té, van hóa, the thao, môi trung; Nghj djnh so 59/20 14/ND-CP ngày 
16/6/20 14 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh 
s 69/2008/ND-CP ngay 30/5/2008 cüa ChInh phü dã duc ban hành rat nhiêu 
nàm, trong do tai  Diêu 6 van bàn tIch hçip Nghj djnh 69/2008/ND-CP và Nghj 
djnh so 59/2014/ND-CP, giao trách nhirnUBND cap tinh ban hành và cong bô 
cong khai chê d mien, giãm tiên thuê dat dôi vâi Co sâ thirc hin xä hi hóa 
dtrçic nhà nuâc si.'r diing ctât tai  do thi. Djnh kS'  03 näm mt lan, UBND cap tinh 
rà soát dé sira dôi, bô sung danh m1c linh vigrc và dja bàn ixu dãi xä hi hóa tai 
dja phuung cho phü hqp. 

Trong bi cãnh ngun lrc du tu cong han  hçp, vic thüc dy tang truàng 
kinh tê phii thuc rat lan vào näng lirc thu hut các dOng tiên dâu ttr cüa toàn xã 
hi. Tuy nhiên, trong nhiêu nàm qua ben canh  mt so kêt qua tIch circ trong 
cong tác thu hut dâu tu vào các lTnh v1rc y té, giáo dic, dy nghê, van hOa, the 
thao, môi tru&ng, giám djnh ti.r pháp thI vic vic huy dng các nguôn 1irc cüa xâ 
hôi cho các lTnh virc xa hôi hóa nói trén van cOn khiêrn tOn, han  chê. Mc dü dã 
có nhiéu chü tnrang, chInh sách chung theo hi.rang day manh  xâ hi hóa thông 
qua các chInh sách uu dâi ye thuê, dat dai, tin dicing nhixng hoat dng dâu ti.r, hqp 
tác cüa khoi nhan vao cac lTnh v1rc xä hi hóa thông qua các hInh thirc lien 
kêt, hçp tac kinh doanh, dôi tác cOng - ti.r cOn don lë, không tao  sir dt phá trong 
toàn h thông. 

Nghj quyt Dai  hi Dàng b tinh ln thir XVII dä xác djnh rO các chixong 
trInh, dê an, linh virc mang tInh dt phá, the hin quyêt tam cao cüa Dáng b, 
chInh quyên và nhãri dn trong toàn tinh nhäm tao  ra s1r phát triên manh  me 
trong nhim k' 202 1-2025, dOng thai, dé ra miic tiêu phân tôc d tang trtthng 
kinh te (tInh theo GRDP) bInh quân giai doan  2020 - 2025 dat  7,5 - 8% và giai 
doan 2025 - 2030 dat  trén 8%; TS'  trçng tong von dâu ttr toàn xä hi/GRDP giai 
doan 2020 - 2025 là 50%; giai doan  2025 - 2030 chiêm duài 45%. 

D thirc hin th.ng 1i miic tieu dã xác djnh, cn phâi có các giái pháp 
mang tinh dt phá trong thu hut dâu tu và xã hi hOa dâu tu dê thu hut các nguOn 
lijc dâu ttr ngoài nguOn von ngân sách nhà nuâc.Vic ban hành chInh sách Quy 
djnh danhmiic lTnh virc và dja bàn tat dài xà hi hOa; Chê d mien, giám tiên 
thuê dat dôi vài CáC co s& thirc hin xà hi hóa trén dja bàn tinh Quáng Trj nhäm 
dam bão tuân thU quy djnh cUa ChInh phU tai  Nghj djnh sO 69/2008/ND-CP yà 
Nghj djnh so 59/2014/ND-CP vüa tao  ra hành lang pháp l dê áp dtng các chInh 
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sách iiu däi, h trçl di vâi các ca sâ thirc hin xã hi hóa, vüa to môi tru?mg 
du tu hap dn dê thu hut các nha dâu tu. 

II. Miuc dIch, quan tim xãy diung dir thão van ban 

1. Miic dIch 

- Xây dirng chInh sách khuyn khIch xã hi hóa nh&m to môi trithng dâu 
ti.r minh bach, hp dan, tin cy dê khuyên khIch các nhà dâu ti.r tu nhân san sang 
rot von dâutu kinh doanh các dr an thuc cáe lTnh we y té, giáo dic, dy nghê, 
van hóa, the thao, môi trithng, giám djnh tu pháp. 

- Phü hçip vi tInh hInh, diu kin th%re tin cüa djaphixcing, nhât là trong 
bôi cánh ngân sách tinh cèn hin chê, phãi can dôi cho nhiêu m11c tiêu kháe nhau 
nhàm phát triên toàn din và dông b kinh tê - xã hi dja phi.rorng. 

- Dáp 1rng thu cu, nguyen vçng thire tin cüa doanh nghip, nhà du tu; 
De diem, djnh hixóng thu hut dâu tu cüa tinh nhäm khuyên khIch, ho trçl và to 
dng hrc cho nhà dâu tu trong thre hin hoat dng dâu tu, kinh doanh trên dja 
bàn tinh. 

2. Quan dim xãy dirng dr thão 

- Tuân thu cáe quy djnh tii cáe van bàn pháp lut cüa Nhà nuóc nhu: Lut 
Dâu tu, Luât Doanh nghiep, Lut Dat dai, Lust Thuê Thu nhp doanh nghip. 

- Coi trong và dM xir bInh d.ng di vói the co sâ thrc hin xä hi hóa, 
eáe san phâm, djeh vi cüa co sâ thrc hin xã hi hóa. 

- Các dir an xã hi hóa du tu trên dja bàn tinh Quãng Trj dáp irng diu 
kin huâng các rni'ic iru dai, h trçi dâu tu khác nhau thI duçie áp diing müc uu 
dãi dâu tu cao nhât. 

- Các uu dãi và h trçr du tu vào linh vrc xä hi hóa phài phü hçip vOi 
diêu kin, khã nàng dáp 1mg cüa tinh. 

- Các uu dãi và h trq dAu tu vào lTnh vrc xä hi hóa chi áp diing vâi cáe 
co sâ thire hin xâ hi hóa di.rçic thành lap, cap phép hot dng dam bão theo 
quy hoch và dam bão các tiêu chI ye quy mô, tiêu chuân theo quy djnh nhm 
phát triên sir nghip giáo due - dào tao, y té, van hóa, the diic the thao, môi 
trithng. 

III. B clic và ni dung co ban cüa dir thão nghj quyt 

1.Bcuc 

Dir thào Nghj quyt cüa HDND tinh ban hãnh Quy djnh ch d min tin 
thuê dat dôi vâi CC co sâ thrc hin xä hi hóa trén dja bàn tinh Quâng Trj bao 
gôm các cn dr pháp l, 2 dieu và Quy djnh ban hãnh kern theo có 4 diêu. 

Diu 1. Pham vi diêu chinh, di tuçmg áp ding 

Diu 2. Diu kin duçic hu&ng chInh sách khuyn khIch xä hi boa 
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Di&u 3. Ch do min tin thuê dt d,i vâi cci s& thiic hiên xã hôi hóa tai 
dja bàn ru dãi xà hi hóa mirc 1 (thành phô Dông Ha, thj xã Quâng Trj) 

Diu 4. Ch do min tin thuê dt di vâi cci sâ thirc hin xà hi hóa ti 
dja bàn i.ru dãi xã hi hóa mrc 2 (nhóm các do thj 1oii V) 

2. Ni dung co ban cüa dir thão Ngh quyt cüa HOND tinh 

Diu 1. Phim vi diu chinh, di ttrçrng áp diing 

1. Phtm vi diu chinh: 

a. Quy djnh nay quy djnh ch d min tin thuê dt t.i các do thj di vci 
các dr an thuc linh virc izu dài xä hi hóa theo Quy djnh danh mic lTnh virc và 
dja bàn khuyên khIch xã hi hóa trén dja bàn tinh Quàng Trj ban hành djnh k' 3 
nãm mt lan (Sau day gi là cc so' thc hin xä h5i hOa). 

b. Di vói các dir an thuc lTnh vrc xã hi hóa theo quy djnh cüa Nghj 
djnh so 69/2 008/ND-CP ngày 30 tháng 5 näm 2008, Nghj djnh sO 59/2014/ND-
CP ngày 16 tháng 6 näm 2014 cUa ChInh phü nhi.rng khOng thuc Quy djnh 
danh mvc  1mb vrc và dja bàn khuyên khIch xä hi hóa trén dja bàn tinh Quâng 
Trj ban hành djnh k' 3 näm mt lan thI áp dicing chê dc) mien tiên s1r ding dat 
theo quy djnh cüa Lut Dat dai và các vn bàn quy phm pháp lut có lien quan. 

2. [Mi tixcing áp diing: 

a. Các cci sâ ngoài cong 1p thrqc thành 1p và có dü diu kin ho,t dng 
theo quy djnh cüa cci quan nhà nuâc có thâm quyên trong các linh vrc xä hi 
boa; 

b. Các t chüc, cá nhan hoat dng theo Lut Doanh nghip có các dir an 
dâu tu, lien doanh, lien kêt ho.c thành 1p các cci so hoit d)ng trong các linh 
vrc xä hi boa cO dü diêu kin hott dng theo quy djnh cüa cci quan nhà nuOc 
có thâm quyên; 

c. Các cci sO si nghip cong 1p thirc hin gop vn, huy dng van, lien 
doanh, lien kêt theo quy djnh cUa pháp lut thành 1p các cci sO hch toán dc 
l.p hoc doanh nghip hoat dng trong các linh vrc xä hi hóa theo quyêt djnh 
cüa cci quan nhà nuOc cO thâm quyên. 

3. Ngành, ngh uu däi du tu; ngãnh, ngh dc bit uu däi du tis thy'c 
hin theo quy djnh ti Ph lic II Danh mvc  ngành, nghê i.ru dài dâu tir ban hành 
Kern theo Nghj djnh so 3 1/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 näm 2021 cUa Chinh 
phü huOng dan thi hành mt so diêu cUa Lut Dâu tu. Dja bàn có diêu kin kinh 
tê - xã hi khó khan, dja bàn có diêu kin kinh t - xã hi dc bit khó khän thçrc 
hin theo quy djnh tai  Ph liic III Danh miic ngành, nghê ixu däi dâu tu ban hành 
Kern theo Nghj djnh sO 31/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh 
phü huOng dan thi hành mt so diêu cOa Lust Dâu tu. 

Diu 2. Diu kiin du'çrc hur&ng ch d min tin thuê dt 

Các cci sO thirc hin x hi hóa trên dja bàn tinh Quãng Trj di.rçic hithng 
các chInh sách uu dãi xã hi hóa khi dáp üng dOng thai các diêu kin sau: 
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1. Ca sâ thrc hin xà hi hóa phâi thuc danh mic các loai hInh và dáp 
irng các lieu chI quy mô, tiêu chuãn duqc quy djnh ti các Quyêt djnh so 

1466/QD-TTg ngày 10/10/2008 cüa ThU tuâng ChInh phU ye danh miic chi tiêt 
các 1oti hInh, tiêu chI quy mO, tiêu chuân cUa các cci sâ thrc hin xã hi hóa 
trong linh virc giáo diic, dào tao, d.y nghê, y tê, van hóa, the thao, môi trtr&ng; 
Quyêt djnh so 693/QD-TTg ngày 06/5/2013 cUa ThU tuâng ChInh phU ye vic 
si'ra dôi, bô sung mt sO ni dung cUa danh miic chi tiêt các loai hInh, tiêu chI 
quy mô, tiêu chuân cUa các Ca sâ thirc hin xã hi hóa trong linh vrc giáo diic - 
dào to,dy nghê, y tê, vAn hóa, the thao, môi trtr&ng; Quyêt djnh sO 1470/QD-
TTg ngày 22/7/2016 cUa ThU ti.ràng Chinh phU ye vic ban hành và sUa dôi, bô 
sung mt so ni dung cUa Danh mic chi tiêt các loai hInh, tiêu chI quy mO, tiêu 
chuân cUa các ca s thirc hin xA hi hóa trong linh virc giáo dic - dào tao, dy 
nghê, y tê, vAn hóa, the thao, môi trixäng và các quy djnh sUa dôi bô sung có lien 
quan. 

2. Du an xA hi hóa phài thuc Danh m1c linh v11c, dja bàn khuyên khIch 
xA hOi  hóa trên dja bàn tinh Quâng Trj duçic UBND tinh phê duyt và cong bô 
theo giai don 03 (ba) nAm theo quy djnh. 

3. Dir an xã hi hóa phâi phU hçrp vài quy hoach  tinh và các quy hoch 
khác (nêu co) &rcic cap có thâm quyên phé duyt. 

4. Ca sO thc hin x hi hóa sO diing dt vOi nhiu linh vtrc hoc trên 
nhiêu dja bàn khác nhau thI duçic lurOng chê d min tiên thuê dat theo din tIch 
thuê cUa tOng linh virc hoc dja bàn tuang Ong. 

5. Các tru?mg hqp không min tin thuê dat 

a. Ca sO thirc hin xA hi hóa diiçic cho thuê dt thông qua du giá quyn 
sO dung dat theo quy djnh cUa pháp 1ut ye dat dai. 

b. Co sO thijc hin xA hi hóa không dáp Ong các diêu kin duçvc hizOng 
chInh sách khuyên khIch xA hi hóa theo quy djnh ti Dieu 2 Quy djnh nay. 

• * A • •A A ,. •A - A' Dieu 3. Che d9 mien tien thue dat doi voi co' so' thtrc hiçn xa hQi hoa 
ti dla  bàn tru dai xa hi hóa mfrc 1 (thành ph IE)ông Ha, thj xã Quãng Trj) 

Di.rçic min tin thuê dt trong thOi gian xay dirng ca bàn theo dir an ducic 
cap có thâm quyên phê duyt nhung tôi da không qua 03 (ba) nAm kê tO ngày có 
quyêt djnh cho thue dat; sau thai gian xây drng ca bàn, dtrqc: 

1. Min tin thuê dt 05 nAm di vOi các ca sO thirc hin xA hi hóa nhixng 
không thuc danh miic Ngành, nghe i.ru dAi dâu tii. 

2. Min tin thuê dt 08 nAm di v&i các ca sO thrc hin xA hi hóa dng 
th&i thuc ngành, nghé ru dAi dâu tu. 

3. Min tin thuê dt 16 nAm di vOi: 

a. Các ca sO thirc hin xA hi hóa dng thai thuc ngành, ngh dc bit uu 
dAi dâu tu. 



6 

b. Các Co si thirc hin xa hi boa (linh viic môi trueing) du tu ti Khu 
Cong nghip Nam DOng Ha. 

Diu 4. Ch do min tin thuê dt dói vol co s& th.rc hin xã hi hOa 
ti dla  bàn iru dãi xã hi hOa mó'c 2 (nhóm các do th1 Ioi V). 

Dugc min tin thuê dt trong th?yi gian xây dmg cci bàn theo dir an dixcic 
cap có thâm quyên phê duyt nhung tôi da không qua 03 (ba) nàm kê tàngày có 
quyêt djnh cho thuê dat; sau thai gian xay dimg cci bàn, chInh sách mien, giàm 
tiên thuê dat nhix sau: 

1. Di vói các cci sâ thirc hin xã hi hóa ngoài khu cong nghip, khu 
kinhtê: 

a. Min tin thuê dat 12 nàm doi vói các cci sâ thirc hin xA hi hóa nhixng 
khong thuc ngânh, nghe in' däi dâu tir thirc hin t.i các dja bàn có diêu kin 
kinh té, xã hi khó khan. 

b. Min tin thuê dt 16 nàm di vâi: Các cci st th?c hin xä hi hóa 
dông thii thuc ngành, nghê ru dãi dâu ti.x, thirc hin tti các ctja bàn có diêu kin 
kinh tê, xä hOi  khó khàn; Các cci sa thc hin xã hi hóa nhixng không thuc 
ngành, nghê uu dãi dâu ttx, thirc hin ti các dja bàn có diêu kin kinh tê, xã hi 
dc bit khó khän. 

c. Min tin thuê dt 20 näm di vâi: Các cci sâ thirc hin xä hi hóa dông 
thñ thuc ngành, nghê d.c bit ixu ctãi dâu tu thirc hin t?i  các dja bàn có diêu 
kin kinh té, xã hi khó khAn; Các cci sâ thirc hin xã hi boa dông thai thuc 
ngành, nghê ixu däi dâu tu thirc hin ti các dja bàn có diêu kin kinh tê, xã hi 
dc bit khó khän. 

d. Min tin thuê dt cho toàn bô th&i han thuê di vOi: Các các cci sâ 
th%rc hin xã hi boa dông thôi thuc ngành, nghê dc bit uu dãi dâu tis thirc 
hin ti các dja bàn có diêu kiin kinh tê, xâ hi dc bit khó khàn. 

2. Các cci sà thrc hin xâ hi hóa trong khu cong nghip, khu kinh t& 

a. Min tin thuê dAt 18 näm di vOl các cci sO thi.rc hiên xâ hôi hóa 
nhung khOng thuc ngành, nghê tru dAi dâu tu thirc hin tti các dja bàn có diêu 
kin kinh tê, xä hi khó khän. 

b. Min tin thuê dAt 20 näm di vOi các cci sO thirc hiên xä hi hóa 
nhimg không thuc ngành, nghê ixu dâi dâu tu thirc hin ti các dja bàn có diêu 
kiên kinh tê xâ hôi dàc bit khó khän; 

c. Min tin thuê dAt 22 nàm di vOi cac cci sO thirc hin xä hOi  hóa dng 
thai thuOc  ngành, nghê dâi dau tu thuc hién tai dia bàn có diêu kiên kinh tê 
xâ hi kho khàn. 

d. Min tin thuê dAt 24 nàm di vOi các cci sO thirc hin xã hOi  hóa dng 
th&i thuc ngành nghê uu dAi dâu tt.r thirc hin ti dja bàn có diêu kin kinh té xã 
hôi däc bit khó khàn. 
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d. Min tin thuê dt cho toàn bô thii han thuê di v&i các ca s th%rc hin 
x hOi  hóa dông thii thuc linh virc dc bit iju dãi dâu tu thirc hin ti dja bàn 
có diêu kin kinh tê xã hôi dàc bit khó khän. 

V. Các tài 1iu kern theo: 

1. Dir thão Nghj quyét; 

2. Bàn tng hçip, giâi trInh, tip thu kin gop cUa c quan, t chirc, cá 
nhân; bàn chiip kiên gop . 

UBND tinh kInh trInh HDND tinh thng nht ban hành Nghj quyt ch d 
mien tiên thuê dat dôi vâi các c si thirc hin xã hi boa trên dja bàn tinh Quãng 
Trj giai don 2023-2025.!. 

Niiinhân: 
- Nhu trên; 
- Thu?xng trLrc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Sä: KH&DT, Tài chInh, TN&MT, Giáo diic 
và Dào Tao, Y té, Van Hóa The Thao và Du ljch, 
LDTBXH, Tu phap; Xây dirng. 

- BQL Khu Kinh té tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
-LLru:VT,TH,KGVX./ 

Vô Van Hurng 
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