
 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ TÀI CHÍNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

         Số:           /STC-GCS                        Đà Nẵng, ngày       tháng 3 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Quyết định về danh 

mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa 

và quy định chính sách khuyến khích xã 

hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng  

Sở Tài chính nhận được Công văn số 536/SKHĐT-DN ngày 02/3/2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý dự thảo Quyết định về danh mục lĩnh vực, 

địa bàn ưu đãi xã hội hóa và Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Tài chính có ý kiến như 

sau: 

1. Những vướng mắc liên quan đến việc cho thuê tài sản công phục vụ 

xã hội hóa  

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 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 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, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng quỹ nhà, cơ sở 

hạ tầng hiện có để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời hạn và giá cho thuê 

cơ sở hạ tầng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi thỏa thuận với cơ 

sở thực hiện xã hội hóa; trong khi đó Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP quy định phải thực hiện đấu giá cho thuê cơ sở hoạt động 

sự nghiệp; đồng thời không được bố trí vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước để 

đầu tư xây dựng mới tài sản, mua sắm tài sản công chỉ sử dụng vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Do đó, hiện nay đang gặp khó khăn trong 

việc sử dụng tài sản công thực hiện chính sách xã hội hóa. 

Liên quan đến các nội dung vướng mắc nêu trên, UBND thành phố đã có 

Công văn số 7043/UBND-STC ngày 18/10/2021, Công văn số 1171/UBND-STC 

ngày 04/3/2022 đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc sử dụng tài sản công 

cho thuê để thực hiện các dự án xã hội hóa (về hình thức cho thuê, giá cho thuê) để 

địa phương có cơ sở thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài 

chính chưa nhận được văn bản hướng dẫn. 

Do đó, sau khi Bộ Tài chính có hướng dẫn, Sở Tài chính sẽ có ý kiến với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố liên quan đến chính 

sách ưu đãi cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ xã hội hóa đảm bảo theo 

quy định của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
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2. Ý kiến tham gia nội dung dự thảo  

a) Đối với nội dung liên quan đến chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật 

chất (Điều 3 dự thảo) 

Đề nghị nghiên cứu xây dựng nội dung chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở 

vật chất theo hướng sau: 

- Liên quan đến việc cho thuê cơ sở vật chất phục vụ xã hội hóa, hiện nay 

UBND thành phố đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính để làm cơ 

sở thực hiện; do đó trong trường hợp Bộ Tài chính trả lời là thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, thì chính 

sách cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng để thực hiện xã hội hóa dự kiến là: 

+ Về địa bàn, lĩnh vực ưu đãi: theo danh mục kèm theo dự thảo quyết định 

(tương tự như đất đai tại Điều 4). 

+ Về thời gian miễn, giảm dự kiến: miễn toàn bộ tiền thuê cho thời gian sử 

dụng còn lại của tài sản; miễn trong thời hạn 5 năm hoặc 10 năm tùy theo thời gian 

thuê. 

+ Cơ sở thực hiện xã hội hóa chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng tài sản 

trong thời gian thuê.   

- Về tổ chức thực hiện:  

+ Cấp thành phố: 

* Các sở, ngành quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực xã hội hóa đề xuất lựa 

chọn danh mục các cơ sở nhà, đất, công trình đang quản lý để thực hiện xã hội hóa 

và lập Đề án sử dụng cơ sở nhà, đất, công trình xã hội hóa. 

* Sở Xây dựng xác định thời hạn còn lại của cơ sở nhà, đất, công trình xã 

hội hóa. 

* Sở Tài chính có ý kiến đối với Đề án do các sở, ngành lập nêu trên; xác 

định tiền thuê cơ sở nhà đất, công trình xã hội hóa để làm cơ sở cho các sở, ngành 

trình UBND thành phố xem xét, quyết định việc cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình 

xã hội hóa.  

+ Cấp quận, huyện: do UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện. 

b) Đối với nội dung liên quan đến chính sách thuê đất 

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 dự thảo, quy định “Trường hợp thuộc đối tượng 

được miễn, giảm một phần hoặc không được miễn, giảm tiền thuê đất thì cơ sở 

thực hiện xã hội hóa được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào số tiền thuê đất phải nộp (đối 

với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) hoặc được 

quy đổi ra số năm, tháng đã nộp tiền thuê đất (đối với trường hợp thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm)” 

Theo quy định nêu trên thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được trừ tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp; tuy nhiên đề nghị làm rõ 
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là được trừ toàn bộ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào tiền thuê đất phải nộp hay chỉ trừ tiền 

bồi thường, giải phóng mặt bằng phân bổ cho thời gian phải nộp tiền thuê đất 

(không tính thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất). 

c) Đối với các nội dung liên quan đến việc cho thuê cơ sở vật chất phục vụ 

xã hội hóa  

- Nội dung quy định tại Điều 3, Điểm a Khoản 1 Điều 6 dự thảo Quy định 

(quy định trách nhiệm của Sở Tài chính về tham mưu, đề xuất sử dụng quỹ nhà, cơ 

sở hạ tầng để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê): Trên cơ sở quy định hiện hành, 

đề nghị điều chỉnh nội dung quy định tại Điều 3, Điểm a Khoản 1 Điều 6 dự thảo 

như sau: “Sở Tài chính hướng dẫn việc sử dụng tài sản công cho thuê để thực hiện 

các dự án xã hội hóa theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ”. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công không quy định địa phương thực hiện 

công bố danh mục cơ sở vật chất cho thuê để thực hiện chính sách xã hội hóa; do 

đó đề nghị bỏ nội dung quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6: “Sở Tài chính chủ trì, 

tham mưu UBND thành phố công bố danh mục cơ sở vật chất cho thuê để thực 

hiện các dự án xã hội hóa”. 

d) Nội dung quy định về hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với cơ sở 

thực hiện xã hội hóa (Điểm b Khoản 1 Điều 6 dự thảo); trong đó về trách nhiệm của 

Sở Tài chính có nêu: “Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan: Hướng dẫn về 

công tác quản lý tài chính đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa (bao gồm việc: công 

khai mức thu phí, lệ phí theo từng dịch vụ, công khai hoạt động, công khai tài 

chính theo quy định của pháp luật, công khai mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà 

nước hỗ trợ)”.  

Tại Điều 48 và 49 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đã quy định cụ thể nội 

dung công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thời điểm công khai ngân sách. Theo đó, việc 

công khai hoạt động tài chính thuộc trách nhiệm của các đơn vị; do đó đề nghị bỏ 

nội dung tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 dự thảo. 

Sở Tài chính có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, HCSN, GCS.  

                              Trần Thủ 
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