CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG Tư1
Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 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, thế thao, môi trường

Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài
chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 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, có hiệu lực kể
từ ngày 03 tháng 3 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31
tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số
69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội
hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, môi trường, có hiệu lực kế từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.
Căn cứ Nghị định sổ 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ vê chỉnh sách khuyên khích xã hội hóa đổi với các hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tê, văn hóa, thế thao, môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Danh mục chỉ tiêt các loại hình, tiêu chí quy mó, tiêu chuân
của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghê,
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Yăn bản này được họp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 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, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2009;
- Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sổ 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề,
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014.
Văn bản họp nhất này không thay thế 02-Thông

Lư

nêu trêễi.

Ị

y tế, văn hỏa, thể thao, môi trường.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau :
I. Phạm vi, đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐCP ngày 30/5/2008 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2008/NĐ-CP), được
hướng dẫn thực hiện như sau:

1. 3Phạm vi điều chỉnh
Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá,
thế dục thế thao, môi trường, giám định tư pháp.
2. Đối tượng điều chỉnh:
a) Các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép
hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa, bao gồm:
- Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định tại
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư
nhân (hoặc tư thục đối với giáo dục - đào tạo, dạy nghề), hoạt động trong các
lĩnh vực xã hội hóa.
Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sổ 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề,
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, có căn cứ ban hành như sau:
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"Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chỉnh phủ về
chỉnh sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giảo dục, dạy nghề,
y tế, văn hoá, thể thao, môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 69/2008/NĐ-CP');
Căn cứ Nghị định số 59/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chỉnh phủ sửa
đối, bố sung một số điểu của Nghị định sổ 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của
Chỉnh phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đoi với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, dạy nghề, y tế, vãn hoá, thể thao, môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 59/2014/NĐCP);
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo để nghị cùa Cục trưởng Cục Quản ỉỷ công sản,
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đôi, bổ sung một số điểu của Thông tư
số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 69/2008/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số Ỉ35/2008/TT-BTC)."
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số
156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phù về chính
sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hỏa, thể
thao, môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014.
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- Các cơ sở ngoài công lập đã được thành lập và hoạt động theo Nghị định
số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách
khuyến khích phát triến các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Nghị định
số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách
khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn
hóa, thể thao.
b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án
đẩu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động
trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên
doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc
lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định
của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
3. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa: Việc áp
dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP thực hiện
theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.
(Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).
II. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội
hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn
cụ thể như sau:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy
nghề; y tế; văn hoá; thế dục thế thao; môi trường phải thuộc danh mục loại hình
và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số
1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ được
hưởng các chính sách khuyến khích phát triến xã hội hóa quy định tại Nghị định
số 69/2008/NĐ-CP.
III. Nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa tại
Điều 4 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập, cấp phép hoạt động phải
đảm bảo theo quy hoạch và đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách
khuyến khích phát triến xã hội hoá được quy định tại mục II của Thông tư này.
2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh
phí.
3.4 (được bãi bỏ)

Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng"5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa
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4. Nhà nước, xã hội coi trọng và đối xử bình đẳng trong hoạt động cũng
như đối với các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa như cơ sở
công lập. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được tham gia các dịch vụ công do nhà
nước tài trợ, đặt hàng; tham gia đấu thầu nhận các họp đồng, dự án sử dụng
nguồn vốn trong và ngoài nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ hoạt động theo
quy định của pháp luật.
5. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được liên doanh, liên kết với các tổ chức
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, nhằm huy động vốn, nhân lực
và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
6. Tài sản của cơ sở thực hiện xã hội hóa bao gồm tài sản của cá nhân, tập
thể, tài sản của các cơ sở sự nghiệp công lập tham gia góp vốn khi thành lập và
phần tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động; trong đó tài sản được
hiến, tặng hoặc viện trợ không hoàn lại trong quá trình hoạt động của cơ sở thực
hiện xã hội hóa không được chia cho cá nhân, chỉ sử dụng chung cho lợi ích của
cơ sở và cộng đồng.
7. Trường hơp cơ sở thực hiện xã hội hóa ngừng hoạt động, phải giải thể
thì thực hiện trình tự, thủ tục giải thế, xử lý tài sản, tài chính theo quy định của
pháp luật về giải the doanh nghiệp.
IV. 5Cho thuê, xây dụng cơ sở vật chất quy định tại Khoản 2 Điều ỉ Nghị
định sổ 59/2014/NĐ-CP được hướng dân cụ thê như sau:
ỉ. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê cơ sở hạ tâng, công trình
xã hội hóa đế cung cấp các sản phâm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hỏa.
Căn cứ khả năng ngân sách, nhu cầu khuyến khích xã hội hỏa và quỹ nhà,
cơ sở hạ tâng hiện có; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ
quan khác ở ù-ung ương (sau đây gọi là Bộ, ngành chủ quản), Uy ban nhân dãn
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Uy ban nhân dân câp
tỉnh) xem xét, quyêt định việc xây dựng mới một phân hoặc toàn bộ cơ sở hạ
tầng, công trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tâng hiện có của
đơn vị thuộc phạm vi quản lý đê cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời
2. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hỏa thực hiện ứng trước tiên thuê cơ
sở hạ tầng, công trình xã hội hóa quy định tại đỉêm 2 Khoản 2 Điêu 1 Nghị định
số 59/2014/NĐ-CP thì số tiên thuê ứng trước được quy đói ra sô năm, tháng đã

đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,
có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014.
Mục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TTBTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội
hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi
trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014.
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hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa và được
xác định theo công thức sau:
Số tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa đã ứng trước
n

"

Tiên thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa phải nộp 01 năm

Trong đó:
- n: ỉà số năm, thảng đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa. Thời gian không tròn tháng thì thời gian trẻn 15 ngày
được tính tròn thành 01 tháng.
- Tiên thuê cơ sở hạ tâng, công ừ-ình xã hội hóa phải nộp 01 năm được xác
định trên cơ sở diện tích thuê và giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công ừ-ình xã hội
hóa (đông/m2/năm) theo nguyên tăc quy định tại Khoản 3 Mục này.
San khi hết thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hỏa nêu trên (n); giá thuê được cơ quan nhà nước có thăm
quyên xác định lại sau khi thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa phù hợp
với quy định của pháp luật tại thời điềm xác định lại giá cho thuê.
3. Giá cho thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa
3.1. Căn cứ vào tìmg khu vực, lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa tại địa
phưomg được úy ban nhân dân cáp tỉnh ban hành theo quy định tại điêm 2
Khoản 3 Điểu 1 Nghị định 59/2014/NĐ-CP; sau khi thỏa thuận với cơ sở thực
hiện xã hội hóa và tính đên các yêu tô khuyên khích xã hội hóa tại địa phưomg;
Bộ, ngành chủ quản (đổi với đơn vị thuộc trung ương quản lý), úy ban nhân dân
câp tỉnh (đôi với đơn vị thuộc địa phương quản ỉỷ) quyêt định mức giá cho thuê
cụ thê đôi với cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa thuộc phạm vi quản lỷ trong
khung giá thuê theo quy định tại điêm 3.2 Khoản này.
3.2. Khung giá thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa
Giá thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa được hình thành frên cơ sở
giá thuê tài sản trên đât và tiên thuê đât (nêu có) sau khi đã được ưu đãi (miên,
giảm) theo quy định, cụ thế:
a)

về tiền thuê đất:

Tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ vê thu tiên thuê đât, thuê mặt nước
(sau đây gọi là Nghị định so 46/2014/NĐ-CP) sau khỉ đã trừ đi sổ tiền được ưu
đãi (miên, giảm) theo mức miên, giảm phù hợp với khu vực, lĩnh vực khuyên
khích xã hội hóa tại địa phương do úy ban nhân dân câp tỉnh ban hành quy
định tại điếm 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị định so 59/2014/NĐ-CP và hưóng dân tại
Khoản 2 Mục V (Khoản 3 Điều 1 Thông tư này).
b)

về giá thuê tài sản trên đất (không bao gồm tiền thuê đất):
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- Giá thuê tối đa: được xác định phù hợp với mức giá thuê phô biên trên thị
trường tại thời điếm kỷ Hợp đồng thuê.
- Giá thuê tối thiểu: được xác định theo nguyên tắc bảo toàn chỉ phí hình
thành nên tài sản cho thuê và bù đăp chỉ phỉ bảo trì, bảo dưõng không thâp hơn
mức giá theo quy định tiêt c điêm này.
Riêng đối với phần chi phí bảo trì, bảo dưỡng; bên cho thuê và bên thuê tự
thỏa thuận và ghi vào Hợp đồng thuê. Trường hợp tại Hợp đông thuê quy định
bên thuê có trách nhiệm thanh toán chi phí bảo trì, bảo dưỡng thì không tính chi
phí này vào đơn giá cho thuê; trường hợp tại Hợp đông thuê quy định bên cho
thuê có trách nhiệm thanh toán chi phí bảo trì, bảo dưỡng thì tính chi phí này
vào đom giá cho thuê.
c) Giá cho thuê tối thiểu được hướng dẫn cụ thế như sau:
- Đối với cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hỏa hiện có
Giá trị đánh giá lại theo quy định vê quản lý tài
Giá cho thuê tôi

sản nhể nước (đè"S)

thieu (01 nam)

Thời gian sử dụng tài sản xác định lại sau khỉ
đánh giá lại giá trị (năm)

Trường hợp giá trị còn ỉạỉ của tài sản theo dõi trên sổ kế toán bằng không
(0), nhung vân đảm bảo chât lượng đê sử dụng và khi đánh giá lại lớn hơn (>)
không (0) thì giá cho thuê được xác định như sau:
Giá cho thuê tôi
thiêu (01 năm)

Giá trị đánh giá lại theo quy định vê quản lý tài sản
nhà nước (đồng)
=

Thời gian thuê (năm)

Trong đó, nếu thời gian thuê nhỏ (<) hơn thời gian sử dụng tài sản xác
định lại sau khi đánh giá lại giá trị của tài sản thì thời gian thuê được tính băng
(=) thời gian sử dụng tài sản xác định lại sau khi đánh giá lại giá trị.
- Đối với cơ sở hạ tầng, cóng trình xã hội hóa đầu tư xây dựng mới
+ Trường hợp bên cho thuê thực hiện xây dựng mới cơ sở hạ tâng, công
trình xã hội hóa đê cho thuê:
Giá trị của công
Các chi phí khác hình thành
Giá cho thuê tôi
trình (đồng)
nên tài sản thuê (nếu cỏ)
thiểu (01 năm)
= —
Thời gian sử dụng tài sản theo thiết kế (năm)
r

Trong đó, giá trị của công trình là giá trị quyết toán được cơ quan nhà
nước có thấm quyển phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trường hợp công
trình chưa thực hiện quyết toán thì sử dụng giá trị dự toán đê tỉnh giá cho thuê
tối thiếu. Trong quá trình thực hiện, nêu cân. thiêt phải điêu chỉnh quy mô của

công trình, xây dựng để phù hợp với nhu cầu sử dụng mà làm tăng tổng mức dự
toán đã được cấp thấm quyên phê duyệt thì bên thuê và bên cho thuê thông nhât
và báo cáo cơ quan nhà nước có thâm quyên xem xét, quyêt định đê điêu chỉnh
tăng bô sung giá thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa (nội dung này phải
được ghi trong Hợp đồng thuê).
+ Trường hợp bên đi thuê ứng trước tiên thuê đê xây dựng toàn bộ công
trình cho thuê:

r

Giá cho thuê tôi
thiêu (01 năm)
=

Giá ữị dự toán của
công trình (đong)

Các chỉ phí khác hình thành
nên tài sản thuê (nếu có)
—
—
Thời gian sử dụng tài sản theo thiết kế (năm)
+

+ Trường hợp bên đi thuê ứng trước tiền thuê để xây dựng một phần công
trình cho thuê:
n -' ỉ +1 <• 4'•
Giá cho thuê tôi
thiểu (01 năm)
=

,
,
.
ế
Giá trị cua công
\ , /Li
trình (đông)
V

,
+

Các chi phí khác hình
,7 11 2 ri". 1
* / ì
thành nen tài sán thuẽ (neu
1
*

Thời gian sử dụng tài sản theo thiết kế (năm)
Trong đó, giả trị của công trình bao gồm giá trị quyết toán được cơ quan
nhà nước có thấm quyển phê duyệt theo quy định của pháp ỉuật đôi với phân
công frình đã hoàn thành cộng (+) giá ưị dự toán được cơ quan nhà nước cổ
thấm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đôi với phân còn lại của công
trình. Trong quá trình thực hiện, nêu cản thiêt phải điêu chỉnh quy mô của công
trình xây dựng đế phù hợp với nhu câu sử dụng mà làm tăng tông mức dự toán
đã được câp thấm quyền phê duyệt thì bên thuê và bên cho thuê thông nhât và
báo cáo cơ quan nhà nước có thấm quyên xem xét, quyêt định đê điêu chỉnh
tăng bo sung giá thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa (nội dung này phải
được ghi trong Hợp đồng thuê).
3.3. Thời điểm tính tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa được xác
định như sau:
a) Trường hợp thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa hiện cỏ: Thời
điếm tính tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hỏa là thời điêm kỷ Hợp
đông thuê.
b) Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa ứng trước tiên thuê đê xây dựng
cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa: Thời điêm tính tiên thuê cơ sở hạ tâng,
công trình xã hội hóa ỉà thời điếm đơn vị bàn giao cơ sở hạ tâng, công trình xã
hội hóa cho cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng. Hợp đông và giá thuê cơ sở hạ
tâng, công trình xã hội hóa được thực hiện và xác định tại thời điếm cơ sở thực
hiện xã hội hóa ứng trước tiền thuê và theo nguyên tăc quy định tại Khoản 2
Mục IV (Khoản 2 Điểu 1 Thống tư nàv).

3.4. Đổi với đơn vị thuộc trung ương quản lý thì Bộ, ngành chủ quản quyết
định giả cho thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa sau khi xin ỷ kiên của Uy
ban nhân dân cáp tỉnh (nơi có cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa cho thuê) về
giá cho thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa. Trường hợp đơn vị thuê tô
chức cỏ chức năng thấm định giá đê xác định giá cho thuê cơ sở hạ tâng, công
trình xã hội hóa thì chi phí thuê được chi trả hoặc hoàn trả từ sô tiên cho thuê
cơ sở hạ tầng, công trình, xã hội hóa.
4. Hồ sơ, thủ tục để được xét hưởng ưu đãi thuê cơ sở hạ tầng, công trình
xã hội hóa
4.1. Đối với trường hợp thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa do Bộ,
ngành chủ quản quản lý
a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi hồ sơ đề nghị thuê cơ sở hạ tầng, công
trình xã hội hóa đến đơn vị được giao quản lý tài sản cho thuê. Hô sơ gôm:
- Văn bản đê nghị được thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa; trong đó
có nội dung cam kết đáp ứng quy định vê tiêu chí, quỵ mỏ, tiêu chuân xã hội hỏa
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điêu 2 Nghị định sô
69/2008/NĐ-CP (bản chính);
- Giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao
có chứng thực);
- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính để có thể ímg trước được số tiền
thuê cơ sở hạ tâng, công trình xã hội hóa (đôi với trường hợp cơ sở thực hiện xã
hội hóa ứng trước tiền thuê).
b) Đơn vị được giao quản ỉý cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cho
thuê đàm phán với cơ sở thực hiện xã hội hóa vê các nội dung chính của Hợp
đồng thuê, gôm: giá cho thuê, thời hạn thuê, sô tiền thuê ứng trước (nếu có) và
các nội dung khác có liên quan quy định tại Khoản 2 Điêu 1 Nghị định
59/2014/NĐ-CP, hướng dân tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Mục này và các
quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo Bộ, ngành chủ quản.
c) Bộ, ngành chủ quản xem xét, quyết định việc cho thuê cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa sau khi có ỷ kiên thông nhât băng vãn bản của Bộ Tài
chính.
4.2. Đổi với trường hợp thuê cơ sở hạ tầng, công trình ::ã hội hóa do ủy
ban nhân dân căp tỉnh quản ỉỷ
a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi hô sơ đê nghị thuê nhà, cơ sở hạ tâng,
công trình xã hội hóa đên đom vị được giao quản lý tài sản cho thuê. Hô sơ theo
quy định tại tỉêt a điếm 4.1 Khoản này.
b) Đơn vị được giao quản lý cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cho
thuê đàm phán với cơ sở thực hiện xã hội hỏa về các nội dung chính của Hợp
đông thuê, gôm: giả cho thuê, thời hạn thuê, sô tiên thuê ứng trước (nêu có) và
các nội dung khác có ỉỉên quan quy định tại Khoản 2 Điêu 1 Nghị định
59/20Ỉ 4/NĐ-CP, hướng dân tại Khoản ỉ, Khoản 2, Khoản 3 Mục này và các
j'ể.-

~

~
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quy định của pháp luật khác có liên quan; báo cáo Sở, ngành chủ quản đế xỉn ỷ
kiên thông nhât băng văn bản của cơ quan tài chính cùng câp trước khi Sở,
ngành chủ quản trình Uy ban nhân dân Qâp tỉnh xem xét, quyết định việc cho
thuê cơ sở hạ tâng, công ữình xã hội hóa.
5. Bên đi thuê cơ sở hạ tâng, công ừình xã hội hóa phải đáp ứng quy định
vé tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa theo Quyêt định của Thủ tướng Chính
phủ. Trường hợp sau khỉ xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động
trong khoảng thời gian theo quy định tại Danh mục các loại hình, tiêu chí quy
mô, tiêu chuân của từng lĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định
mà bên cho thuê kiêm tra nêu bên thuê không đáp ứng quy định vê tiêu chí, qựy
mô, tiêu chuấn xã hội hóa theo Quyêt định của Thủ tướng Chính phủ thì bên cho
thuê sẽ dừng Hợp đồng thuê trước hạn theo quy định của pháp ỉuật về dân sự;
bên thuê phải bôi thường những thiệt hại phát sinh (nêu có) và bên cho thuê sẽ
không phải hoàn trả so tiền mà bên thuê ứng ữước của thời gian còn lại cho bên
thuê (nội dung này phải được quy định cụ thê trong Hợp đông cho thuê được ký
kết giữa hai bên).
6. Bộ quản lý chuyên ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo điều kiện thuận
lợi về các thủ tục hành chính, cấp giây phép xây dựng và các thủ tục liên quan
khác đê cơ sở thực hiện xã hội hóa thực hiện đâu tư xây dựng, sửa chữa công
trình xã hội hóa theo quy hoạch của địa phương.
7. Trường hợp đơn vị sử dụng sô tiên cho thuê cơ sở hạ tâng, công ưình xã
hội hóa hoặc giá trị tài sản đã đầu tư trên đât đê góp vôn ỉiên doanh, liên kêt
thực hiện dự án xã hội hóa thì phải lập đê án và được Bộ, ngành chủ quản phê
duyệt sau khỉ có ỷ kiên thông nhất của Bộ Tài chính (đôi với đơn vị thuộc trung
ương quản lỷ), úy ban nhân dân cấp tỉnh (đôi với đơn vị thuộc địa phương quản
lý) theo quy định của pháp ỉuật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy
định tại điếm 5 Khoản 2 Điều 1 Nghị định so 59/2014/NĐ-CP, cụ thế:
a) Trường hợp đom vị sử dụng số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã
hội hóa đê góp vôn, liên doanh, liên kêt với cơ sở thực hiện xã hội hóa thì sô tiên
thuê theo Hợp đông thuê được xác định là phân vôn góp của đơn vị tại cơ sở
thực hiện xã hội hóa hình thành trong việc góp vón, liên doanh, liên kết này.
b) Trường hợp đơn vị sử dụng tài sản đã đầu tư trên đất, lợi thế kỉnh
doanh, lợi thê thương hiệu, lợi thê thương mại và các lợi thê khác có liên quan
đế góp vôn, ỉiên doanh, liên kết thành lập cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng
điểu kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP thì giá trị tài
sản đã đâu tư trên đất và giá trị ỉợi thế do hai bên thỏa thuận và ghi vào Hợp
đồng góp vốn, Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng liên kêt nhưng không thấp
hơn giá trị của tài sản này trên thị trường. Trong quá trình xác định giá trị tài
sản và giá trị lợi thế đế góp vốn, đơn vị được thuê tô chức có chức năng tham
định giá đế xác định.
8. Đơn vị quỵ định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 7 Mục này là
đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điêu kiện được sử dụng tài sản đế cho thuê
hoặc đê góp vôn, liên doanh, liên kết theọf q-tìỷ- định của pháp luật về quản lý, sử
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dụng tài sản nhà nước, pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công
lập, pháp luật về cơ chế tự chủ của đom vị sự nghiệp công ỉập trong từng lĩnh
vực cụ thế và các vãn bản sửa đôi, bô sung của các pháp luật nêu frên.
V.6Cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số
59/2014/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
1. Ưu đãi vê tiền thuê đât
Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành
giải phóng mặt bang đế xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho
thuê đất miên tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, trừ trường hợp quy định tại
Khoản 2 Mục này.
Việc xử lỷ sổ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đổi với đất thuê để xây
dựng công trình xã hội hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Mục này.
2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá sử dụng đất tại các đô thị, ủy ban
nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tê của địa phương và Danh mục lĩnh
vực và địa bàn uru đãi xã hội hóa của địa phương đê ban hành mức miên, giảm
tiên thuê đât theo từng lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa
phương sau khi xỉn ỷ kiên của Thường trực Hội đông nhân dân cùng câp theo
nguyên tắc:
2.1. Mức tối đa: Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án trong
thỏi hạn được Nhà nước cho thuê đât.
2.2. Mức tối thiểu: Không thấp hơn mức tru đãi đổi với dự án được ưu đãi
theo pháp luật về đầu tư quy định tại Điêu 19 Nghị định so 46/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vê thu tiền thuê đất, thuê
mặt nước (sau đây gọi ỉà Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP).
2.3. Trường hợp dự án được cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền cho phép gia
hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng ưu đãi vê đât đai theo quy định tại
Mục này.
2.4. Chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định sổ 59/2014/NĐ-CP có
hiệu lực thỉ hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn im đãi xã hội hóa tại
địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và công bô công khai chế độ
miên, giảm tiên thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đât tại các
đô thị sau khỉ có ỷ kiến của Thường trực Hội đông nhân dân cùng câp.
2.5. Định kỳ ba (03) năm một lần, ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát để sửa
đôi, bô sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương
cho phù hợp; làm căn cứ đế sửa đôi, bô sung chê độ miên, giảm tiên thuê đât đôi
Mục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TTBTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội
hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi
trường, có hiệu lực kể.từ ngày 15/12/2014.
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với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị; ban hành và công bổ
công khai sau khỉ có ý kiên của Thường trực Hội đông nhân dân cùng cấp.
Trường hợp sau khỉ rà soát, cơ sở thực hiện xã hội hóa không còn thuộc
lĩnh vực và địa bàn ưu đãi theo Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa
do Uy ban nhân dân câp tỉnh sửa đôi, bô sung nhimg vân hoạt động theo điểu
kiện và tiêu chí tại thời điẻm được Uy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt mức ưu
đãi vê tiên thuê đât đang được hưởng thì cơ sở thực hiện xã hội hóa vân được áp
dụng mức ưu đãi đã được phê duyệt cho thời gian còn lại của dự án.
3. Khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyên nhượng quyền sử dụng đất
đê thực hiện dự án đâu tư theo quy định tại điềm 3 Khoản 3 Điêu 1 Nghị định sô
59/2014/NĐ-CP được xác định theo giá đât của mục đích sử dụng đât nhận
chuyên nhượng tại thời điềm được cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép
chuyên mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá tiên bổi thường, hô trợ
tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hôi đât theo quy định của pháp luật và
được xử lý như sau:
a) Trường hợp được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án thì sổ
tiên nhà đâu tư đã trả đê nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đảt được tỉnh vào
chi phí đâu tư của dự án.
b) Trường hợp nhà đầu tư lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần cho
cả thời gian thuê mà phải nộp toàn bộ hoặc một phân tiên thuê đât thì khoản
tiên nhà đâu tư đã trả đê nhận chuyên nhượng quyển sử dụng đât được trừ (-)
vào sô tiên thuê đát phải nộp; mức trừ không vượt quá sô tiên thuê đãt phải nộp.
Nhà đâu tư được tính vào chi phí đâu tư của dự án phân chênh lệch tăng giữa sô
tiên nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đất so với sô tiên được trừ vào tiên
thuê đát phải nộp (nêu có) theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp nhà đầu tư ỉựa chọn thuê đất trả tiền hàng năm mà phải nộp
tiên thuê đât theo quy định thì khoản tiền nhà đầu tư đã trả đê nhận chuyến
nhượng quyên sử dụng đất được quy đối ra thời gian đã hoàn thành việc nộp
tiên thuê đát; mức quy đôi không quá sô thời gian phải nộp tiên thuê đât của dự
án. Sô tiên còn lại (chưa được quy đổi nêu có) được tính vào chỉ phí đâu tư của
dự án theo quy định của pháp ỉuật.
Việc xác định giá đất theo mục đích ừ*ước và san khi chuyển mục đích sử
dụng đãt đê tỉnh tiên thuê đât và khoản tiên nhà đâu tư đã í'ả đế nhận quyển sử
dụng đãt vào tiên thuê đát phải nộp được thực hiện theo quy định tại Nghị định
sô 46/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dãn thi hành.
4. Việc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm 1, điểm 2 và điểm 4
Khoản 3 Điêu 1 Nghị định sổ 59/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:
4.1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa được cơ quan nhà
nước có thâm quyên phê duyệt theo quy định của pháp luật và được Nhà nước
cho thuê đât đê thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng
danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuan do Thủ tướng Chính phủ quy định
thì được hưởng chính sách irụ đãi vê đất đai theo quy định tại NiJhị định so
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59/2014/NĐ-CP kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho
phép chuyển mục đích sử dụng đât của cơ quan nhà nước có thấm quyển. Cơ
quan thuế ban hành quyêt định miên, giảm tiên thuê đât theo quy định tại Nghị
định số 59/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này tại thời điếm có quyêt
định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyên mục đích sử dụng đât.
4.2. Trường hợp sau khi dự án xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động
mà cơ quan nhà nước có thâm quyên thực hiện kiêm tra và xác định cơ sở thực
hiện xã hội hóa không đáp ứng quy định vê tiêu chí, quy mô, tiêu chuân theo
Quyêt định của Thủ tướng Chỉnh phủ theo các nội dung đã cam kêí thì cơ sở
thực hiện xã hội hóa phải nộp tiên thuê đảt đã được miên, giảm theo chính sách
và giá đất tại thời điếm được hưởng ưu đãi vê đất tại điêm 4.1 Khoản này và
tiền chậm nộp tiền thuê đất của thời gian đã được miên, giảm tính trên sô tiên
thuê đất được miên, giảm theo quy định của pháp luật vẻ quản lý thuê.
4.3. Trường hợp sau khỉ dự án xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động
mà cơ quan nhà nước có thâm quyên thực hiện kiêm tra và xác định cơ sở thực
hiện xã hội hóa không đáp ímg danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuân theo
quy định của Thủ tướng Chính phủ do danh mục được Thủ tướng Chính phủ sửa
đối, bo sung, thay thế hoặc trong quá trình hoạt động mà cãp có thâm quyển
thay đôi địa giới hành chỉnh, nâng cấp từ địa giới hành chính từ không phải đô
thị thành đô thị tại địa bàn thực hiện dự án nhưng cơ sở thực hiện xã hội hóa
vân hoạt động đủng, đủ điểu kiện và tiêu chỉ tại thời điềm được câp có thâm
quyền phê duyệt ưu đãi tiền thuê đât thì cơ sở thực hiện xã hội hóa vân được
hưởng mức ưu đãi đã được phê duyệt.
4.4. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và loại hình dự án xã hội hóa,
Úy ban nhãn dân cấp tỉnh giao cơ quan thuê quản ỉỷ trực tỉêp chủ trì, phôi hợp
với cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực xã hội hỏa và các cơ quan có liên
quan thực hiện kiêm tra, xác định việc đáp ủng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuân
tại danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyêt định của cơ sở thực hiện xã hội hỏa
theo quy định tại Điều 2 Nghị định so 69/2008/NĐ-CP.
4.5. Việc kiểm tra, xác định theo quy định tại điểm 4.2, điểm 4.3, điểm 4.4
Khoản này được thực hiện như sau:
a) Sau khi xây dụng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong khoảng
thời gian theo quy định tại danh mục các ỉoại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuân
cua từng ỉĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyêt định; nhà đâu tư
phải gửi văn bản đên cơ quan thuế quản lý frực tiêp đê thông báo dự án đã được
xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động kèm theo các hô sơ, tài liệu có liên
quan đế cơ quan thuế quản lý trực tiếp to chức thực hiện việc kiêm tra việc đáp
ứng điểu kiện về miên, giảm tiền thuê đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa.
b) Chậm nhât 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của nhà đầu tư, cơ
quan thuế quản lý trực tiếp phối hợp với cơ quan quản ỉỷ chuyên ngành và các
cơ quan cỏ liên quan tiến hành kiếm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy
mô, tiêu chuân do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trường hợp cơ sở thực hiện
xã hội hóúi- khóng đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuãn thì cơ quanỉhuệ báo
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cảo ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, xử ỉý theo quy định tại điểm 4.2, điểm
4.3 Khoản này; trường hợp đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuân thì cơ quan
thuê xác nhận và thông bảo bang văn bản cho cơ sở thực hiện xã hội hóa và lưu
bô sung vào Hô sơ miên, giảm.
4.6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục về miễn, giảm tiền thuê đất như sau:
a) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất
- Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về
quản lý thuê;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội
hóa theo Quyêt định của Thủ tướng Chỉnh phủ theo quy định tại Điểu 2 Nghị
định số 69/2008/NĐ-CP.
b) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đât được
thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định so 46/2014/NĐ-CP và Điều 15
Thông tư sổ 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng
dân thực hiện Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư so
77/2014/ĨT-BTC).
Tại Qưyết định miễn hoặc giảm tiền thuê đất phải ghi rõ: lý do được miễn,
giảm; thòi gian thuê đât; thời gian được miên, giảm tiên thuê đảt và sô tiên thuê
đât được miên, giảm; đông thời có nội dung: "Trường hợp người thuê đât phải
hoàn trả ngân sách nhà nước sô tiên đã được miên, giảm theo quy định tại tỉêt b
điêm 4 Khoản 3 Điều 1 Nghị định so 59/2014/NĐ-CP hoặc sử dụng đất không
đúng mục đích nhung không thuộc trường hợp bị thu hồi đât theo quy định của
pháp luật đát đai thì phải nộp lại sô tiền thuê đất được miên, giảm theo chính sách
và giá đảt tại thời điềm được ưu đãi (đôi với trường hợp quy định tại tỉêt b điêm 4
Khoản 3 Điêu 1 Nghị định sô 59/2014/NĐ-CP), tiền thuê đât trong thời gian sử
dụng đât sai mục đích theo giả đất và chỉnh sách thu tiền thuê đất tại thời điếm
có quyêt định cho thuê đât và tiền chậm nộp tính trên sô tiên thuê đât được
miên, giảm hoặc sô tiên thuê đất phải nộp bố sung theo quy định của pháp luật
vê tiên quản lý thuê."
5. Việc xử lý số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong trường hợp
Nhà nước ứng tiên đê thực hiện hoặc do cơ sở thực hiện xã hội hóa tự nguyện
ứng tiên thực hiện dự án xã hội hóa được thực hiện theo quy định tại đỉêm 5
Khoản 3 Điêu 1 Nghị định sô 59/2014/NĐ-CP và hướng dân tại Điêu 6 Thông
tư sổ 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
6. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất trả
tiên thuê đát một lân cho cả thời gian thuê mà được miên tiên thuê đât cho toàn
bộ thời gian thuê hoặc được miên tiền thuê đẩt cho một so năm nhưng có nguyện
vọng được nộp tiên thuê đất cho thời gian thuê đất cỏn lại mà không hưởng iru
đãi theo quy định tại điếm 6 Khoản 3 Điêu 1 Nghị định so 59/2014/NĐ-CP thì
tiên thuê đảt phải nộp được xác định theo chính sách và giá đât tại thời điêm
được cơ quan nhà nước có thâm quyên chấp thuận việc nộp tiên. Cơ sở thực hiện
xã hội hóa có cck' quyên theo quy âịnh của pháp luật về đất đai đôi với quyện,,
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thuê đất của thời hạn sử dụng đất còn lại tương ứng với hình thức thuê đất ữả
tiên một ỉân cho cả thời gian thuê.
Trong trường hợp này, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại
(nếu có) mà nhà đầu tư đã ứng trước hoặc đã nộp vào ngân sách nhà nước theo
phiỉơng án được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt (chưa phân bô vào
chi phí đầu tư của dự án theo phưong pháp trung bình cộng) được trừ vào tiên
thuê đất phải nộp, nhưng tối đa không vượt quá tiên thuê đât phải nộp của thời
gian thuê đất còn lại của dự án đâu tư; được tính giá trị quyên sử dụng đât vào
giá trị tài sản của dự án đẩu tư và có các quyên và nghĩa vụ như tô chức kỉnh tê
được Nhà nước cho thuê đất đoi vón thời hạn sử dụng đát còn lại theo quy định
của pháp luật vé đât đai.
7. Trường hợp có từ hai nhà đâu tư trở ỉên cùng đăng kỷ ỉựa chọn một địa
điếm đê thực hiện dự án xã hội hóa thì lựa chọn nhà đâu tư đáp ứng cao nhãt
các tiêu chí vể quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đâu
thâu và pháp luật về đât đai.
8. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất thuê hợp pháp được cấp Giấy
chứng nhận quyên sử dụng đát, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gàn liên với
đất (sau đây gọi là Giây chứng nhận). Trình tự, thủ tục cho thuê đât, câp Giây
chứng nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật vê đát đai.
9. Việc sử dụng đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đúng mục đích, phù
hợp với quỵ hoạch và đúng các quy định của pháp luật vê đãt đai. Khỉ hêt thời
hạn thuê đất nêu cơ sở thực hiện xã hội hóa không có nhu cảu tỉêp tục sử dụng
đảt hoặc bị giải thê hoặc chuyên đi nơi khác thì phải trả lại đảt đã được thuê cho
Nhà nước. Việc xử ỉỷ đoi với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đât không đúng
mục đích được thực hiện như sau:
a) Trường hợp cơ quan nhà nước cổ thâm quyển phát hiện cơ sở thực hiện
xã hội hóa sử dụng đãt không đúng mục đích lãn đâu thì bị xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực đất đai và phải nộp ngân sách nhà nước những khoản tiên
- Tiền thuê đất trong thòi gian sử dụng đất sai mục đích theo giả đât và
chính sách thu tiên thuê đât tại thời điêm có quyêt định cho thuê đát.
- Khoản tiền chậm nộp tính frên sổ tiền thuê đất trong thời gian sử dụng
đât không đủng mục đích theo quy định của pháp luật quản lý thuê.
b) Trường hợp sau khi bị phạt vi phạm hành chính về đất đai mà cơ sở thực
hiện xã hội hóa vân tiếp tục sử dụng đất không đúng mục đích thì Nhà nước thực
hiện thu hồi đất; Nhà nước không hoàn trả phân tiên thuê đât đã nộp của thời
gian thuê đảt còn lại (nêu có) và không bôi thường giá trị tài sản gãn ỉiên với
đát của dự án bị thu hôi.
10. Tính giá trị quyền sử dụng đất vào giả trị tài sản của dự án đâu tư và
các quyển vê đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa:
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a) Khỉ được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một ỉần cho cả thời
gian thuê mà được miên tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án hoặc cho
thuê đât thu tiên thuê đất hàng năm thì cơ sở thực hiện xã hội hóa không được
tỉnh giả trị quyên sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đâu tư và không
được chuyên đôi, chuyến nhượng, tặng cho, cho thuê quyên sử dụng đât; không
được thừa kê, thê châp, bảo lãnh, góp vốn băng quyên sử dụng đât thuê.
b) Khỉ được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời
gian thuê mà được miên tiên thuê đât trong một sô năm thì cơ sở thực hiện xã
hội hóa được tính giá trị quyên sử dụng đất theo sô tiên thuê đảt đã nộp vào giá
trị tài sản của dự án đầu tư. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được chuyên nhượng,
tặng cho, cho thuê quyên thuê đât; thừa kê, thê châp, góp vôn băng quyên sử
dụng đât thuê trong phân giá trị quyên sử dụng đât tương ứng với sô tiền thuê
đất phải nộp của thời gian nộp tiền thuê đất. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được
thực hiện các quyển trên kế từ thời điếm thực hiện nộp tiên thuê đât vào ngân
sách nhà nước.
11. Chuyên nhượng dự án xã hội hóa:
a) Trong quả trình thực hiện dự án, vì ỉỷ do khách quan không thể tiếp tục
thực hiện dự án frên đất đã được Nhà nước cho thuê thì cơ sở thực hiện xã hội
hóa được chuyến nhượng dự án này theo pháp luật vê kinh doanh bát động sản
và pháp ỉuật về đất đai nêu được cơ quan nhà nước có thâm quyên châp thuận
chủ trương chuyên nhượng dự án băng văn bản. Người nhận chuyên nhượng dự
án phải cam kêt bảo đảm tỉêp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu
và mục đích sử dụng đất của dự án; người nhận chuyên nhượng tỉêp tục được
hưởng các im đãi về đất đai theo chỉnh sách xã hội hóa của người chuyên
nhượng dự án cho thời gian thuê đất còn ỉại kế từ ngày nhận chuyên nhượng dự
án.
b) Giá trị dự án chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận, bao gồm:
- Tài sản trên đất đối với trường hợp dự ản được miễn toàn bộ tiền thuê đất
hoặc dự án được Nhà nước cho thuê đất trả tiên thuê đât hàng năm;
- Tài sản frên đất và toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất đối với trường hợp dự
án phải nộp toàn bộ (không thực hiện miên, giảm) tiên thuê đảt trong trường hợp
thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho cả thời gian thuê.
- Tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với
phần tiền thuê đất đã nộp ngân sách nhà nước đoi với trường hợp dự án được
Nhà nước cho thuê đât trả tiên một ỉân cho cả thời gian thuê.
c) Việc hoàn tất thủ tục về cho thuê đất giữa nhà đầu tư cũ và nhà đầu tư
mới khỉ chuyên nhượng dự án xã hội hóa thực hiện theo quy định của pháp luật
vé đất đai.
VI. về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện Điều 8 Nghị định số
69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn như sau:

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được
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áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt
động.
2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa có nhiều loại hình kinh doanh khác
nhau phải tổ chức hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động xã hội hóa để được áp
dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điếm 1 Mục VI này.
Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ các hoạt động khác ngoài các hoạt
động trong lĩnh vực xã hội hóa quy định tại Điểm 1 Mục I của Thông tư này thì
phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Phương pháp tính
thuế Thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật thuế Thu nhập
doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập doanh
nghiệp.
3. Cơ sở thực hiện xã hội hoá phải thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng
quy định của pháp luật về thuế, và thực hiện xuất hoá đơn đối với các khoản thu
từ hoạt động xã hội hoá theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng
hoá đơn. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo các chế tài của pháp luật về thuế
hiện hành.
4. Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới kể từ ngày Nghị định số
69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh
nghiệp trong 05 năm tiếp theo.
Cơ sở thực hiện xã hội hoá thành lập mới từ ngày Nghị định số
69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành tại các địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9
năm 2006 của Chính phủ và cơ sở thực hiện xã hội hoá thành lập mới từ ngày 01
tháng 01 năm 2009 tại địa bàn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng
12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động, được miễn thuế thu nhập
doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế
phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
5. Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày Nghị định số
69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm tính thuế 2008 như sau:
+ Neu thời gian hưởng ưu đãi theo quy định trước đây vẫn còn thì tiếp tục
được hưởng ưu đãi theo nguyên tắc khoảng thời gian ưu đãi còn lại bằng số năm
doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư
này trừ (-) đi số năm cơ sở đã hưởng miễn thuế, giảm thuế theo các văn bản quy
phạm pháp luật trước đây như sau:
- Đến hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở đang trong thời gian được miễn
thuế thì số năm miễn thuế còn lại bằng số năm miễn thuế theo quy định của
Thông tư này trừ (-) số nặựi cơ sở đã được miễn thuế đến hết kỳ tính thuế năm
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2007, đồng thời được hưởng toàn bộ thời gian giảm thuế theo hướng dẫn tại
Thông tư này.
- Đen hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở vừa hết thời gian được miễn thuế
thì được hưởng toàn bộ số năm giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.
- Đến hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở đang trong thời gian giảm thuế thì
sô năm giảm thuế còn lại bằng số năm giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư
này trừ (-) số năm cơ sở đã được giảm thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2007.
+ Đến hết kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở đã hết thời gian miễn thuế, giảm
thuế thì không thuộc diện hưởng miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông
tư này.
6. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản 4 Mục này được
tính liên tục từ năm đầu tiên cơ sở có thu nhập chịu thuế từ hoạt động xã hội hoá
được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp cơ sở không có thu nhập chịu thuế trong
ba năm đầu, kế từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn
thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
Thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở thực hiện xã
hội hoá thành lập mới trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 xác định như sau:
- Đen hết kỳ tính thuế 2008 chưa có doanh thu thì thời gian miễn thuế,
giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có
thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kế từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian
miễn thuế, giảm thuế đuợc tính từ năm thứ tư;
- Đến hết kỳ tính thuế 2008 đã có doanh thu nhưng chưa đủ 3 năm, kể từ
khi có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có
thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể
từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ
năm thứ tư.
- Đen hết kỳ tính thuế 2008 đã có doanh thu từ 3 năm trở lên thì thời gian
miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm tính thuế 2009.
VII. về chính sách ưu đãi tín dụng thực hiện Điều 9 Nghị định số
69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn như sau:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi, đối tượng, điều kiện quy định tại
Mục I, Mục II của Thông tư này được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu
tư theo quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước (Nghị định số 151/2006/NĐ-CP
ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày
19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và văn
bản hướng dẫn của Bộ Tài chính)
VIIIẵ về chính sách huy động vốn thực hiện Điều 10 Nghị định số
69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn như sau:

r..,Cơ sở thực hiện xã hội hóa được phép huy độns; vôn của các,tố chức
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kinh tế, cá nhân để đầu tư phát triển cơ sở vật chất và có trách nhiệm sử dụng,
hoàn trả vốn huy động theo thoả thuận. Khoản chi trả lãi huy động dưới hình
thức vốn vay được hạch toán vào chi phí của cơ sở thực hiện xã hội hóa.
a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa được phép huv động vốn dưới dạng góp cổ
phần, vốn góp từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn họp
pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tố chức
tài chính, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Phần
trả cổ tức, chia lãi dưới hình thức góp cổ phần, liên doanh liên kết được lấy từ
lợi nhuận sau thuế của cơ sở thực hiện xã hội hóa.
b) Lãi suất huy động vốn vay, lãi chia từ hoạt động góp vốn cổ phần, liên
doanh, liên kết do cơ sở thực hiện xã hội hóa thỏa thuận với tố chức góp vốn
theo quy định của pháp luật và phải được ghi trong khế ước hoặc hợp đồng huy
động vốn.
2. Trách nhiệm sử dụng và hoàn trả vốn huy động:
Việc huy động vốn cần được tính toán, cân nhắc kỹ về hiệu quả kinh tế.
Vốn huy động phải sử dụng đúng mục đích đã cam kết với tố chức, cá nhân
tham gia góp vốn. vốn huy động phải được quản lý chặt chẽ, đầu tư có hiệu quả.
Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải trả nợ gốc và lãi theo đúng cam kết khi huy
động vốn.
Chủ tịch Hội đồng quản trị (hay Hội đồng trường) hoặc Thủ trưởng (đối
với cơ sở thực hiện xã hội hóa không có Hội đồng quản trị) chịu trách nhiệm phê
duyệt phương án huy động vốn. Nếu phương án huy động vôn không có hiệu
quả dẫn đến tổn thất tài sản, thua lỗ thì Chủ tịch Hội đồng quản trị (hay Hội
đồng trường), Thủ trưởng cơ sở thực hiện xã hội hóa phải chịu trách nhiệm theo
quy định của pháp luật.
IX. Xử lý tài sản trên đất khi chuyển đổi các hình thức hoạt động quy
đinh tai Điều 13 Nghi đinh số 69/2008/NĐ-CP, đươc hướng dẫn thưc hiên
như sau:
•

•

~

•

a

/

•

o

•

•

1. Xử lý tài sản trên đất khi các cơ sở công lập, bán công được cấp có
thẩm quyền quyết định chuyến sang loại hình ngoài công lập (hoặc doanh
nghiệp) như sau:
a) Khi có quyết định của cơ quan có thấm quyền cho phép cơ sở công lập,
bán công chuyển đổi hình thức hoạt động sang cơ sở ngoài công lập (hoặc doanh
nghiệp) thì đơn vị phải tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản. Đánh giá lại giá trị tài
sản theo quy định của pháp luật tại thời điếm kiếm kê; lập phương án xử lý tài
sản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đế tống hợp báo cáo Bộ Tài chính
(đối với tài sản thuộc cơ quan do trung ương quản lý), báo cáo Uy ban nhân dân
cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (đối với tài sản thuộc cơ quan do địa
phương quản lý).
Phương án xử lý tài sản phải báo cáo đầy đủ số lượng và giá trị tài sản
hiện có; nhu cầu sử dụng tài sản; số lượng tài sản bán cho cơ sở ngoài công lập
(hoặc doanh nahiệp); tài sản cho cơ sở ngoài công lập (hoặc doanh nghiệp) thuê;18

tài sản chuyến giao hoặc trả lại cho nhà nước.
b) Phương pháp đánh giá lại giá trị tài sản như sau:
- Đối với những tài sản mới mua hoặc mới lắp đặt, xây dựng xong đưa
vào sử dụng là tài sản có thời gian tính từ ngày mua, lắp đặt đưa vào sử dụng
đến ngày đơn vị được phê duyệt chuyển sang loại hình ngoài công lập dưới 1
năm (12 tháng), giá trị đánh giá lại được căn cứ vào giá mua thực tế trên hoá
đơn được cấp có thấm quyền chấp nhận thanh toán, giá lắp đặt, xây dựng mới
theo quyết toán công trình được duyệt, hoặc quyết toán hoàn thành các hạng
mục công trình (đối với công trình dở dang).
- Đối với những tài sản đã sử dụng lâu là tài sản có thời gian tính từ ngày
mua, lắp đặt đưa vào sử dụng đến ngày đơn vị được phê duyệt chuyển sang loại
hình ngoài công lập lớn hơn hoặc bằng 1 năm (12 tháng), khi đánh giá phải xác
định lại giá trị tài sản theo giá tại thời điểm có quyết định đánh giá; việc xác
định giá trị tài sản được căn cứ vào chất lượng còn lại của từng tài sản và đon
giá thực tế mua mới tài sản đó tại thời điểm và địa điểm đánh giá.
Giá trị còn lại
của từng tài sản
(đồng)

Tỷ lệ % chất lượng
còn lại của từng loại
tài sản

_

Giá mua hoặc giá xây
dựng mới của từng tài sản
tại thời điếm đánh giá
(đồng)

+ Tỷ lệ chất lượng còn lại của từng tài sản được xác định căn cứ vào tài
sản, thời gian sử dụng và thời gian đã sử dụng của từng tài sản đó đế xác định.
Riêng đối với nhà cửa và vật kiến trúc thực hiện theo quy định tại phần II Thông
tư Liên Bộ Xây dựng - Tài chính - Vật giá Chính phủ số 13/LB-TT ngày
18/8/1994.
+ Giá mua của tài sản là giá của loại tài sản cùng loại hoặc tương đương
được bán trên thị trường tại thời điếm đánh giá.
Giá xây dựng mới của nhà cửa công trình xây dựng được tính như sau:
Giá xây dựng mới
của nhà cửa công
trình xây dựng

=

Đơn giá 1 m2 xây
dựng mới

X

Diện tích xây dựng của nhà
cửa, công trình xây dựng

Đơn giá lm2 xây dựng mới được áp dụng theo bảng giá chuẩn đơn giá xây
dựng đế duyệt quyết toán cho những công trình tương tự cùng loại tại thời điếm
và địa điếm đánh giá theo hướng dẫn của cơ quan quản lý xây dựng.
- Tống giá trị còn lại của toàn bộ tài sản phải đánh giá là giá trị còn lại của
từng tài sản cộng lại.
2. Trường họp tài sản của nhà nước đầu tư được bán cho cơ sở ngoài công
lập (hoặc doanh nghiệp) theo quyết định của cơ quan có thấm quyền được thực
hiện như sau:
a) Căn cứ vào kết quả đánh giá lại giá trị tài sản do các tổ chức có chức
năng định gi-ậ, ;tài sản Nhà nước thực hiện, và báo cáo của cơ quan quản lý,P:ấp
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trên (nếu có) gửi đến, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan đoàn thể Trung ương quyết
định bán tài sản của Nhà nước cho các cơ sở ngoài công lập sau khi có ý kiên
bằng văn bản của Bộ Tài chính (đối với tài sản thuộc cơ quan do trung ương
quản lý). Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết
định bán tài sản của nhà nước cho cơ sở ngoài công lập theo đề nghị của Giám
đốc Sở Tài chính (đối với tài sản thuộc cơ quan do địa phương quản lý ).
b) Thủ tục bán tài sản Nhà nước như sau:
- Thành lập Hội đồng bán tài sản Nhà nước:
Thủ trưởng các Bộ, cơ quan đoàn thể Trung ương, hoặc Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng
bán, thanh lý tài sản Nhà nước cho cơ sở ngoài công lập. Thủ trưởng cơ quan
cấp trên trực tiếp làm chủ tịch Hội đồng cùng với các thành viên:
+ Đại diện của Sở Tài chính (Đối với tài sản thuộc cơ quan do địa phương
quản lý).
+ Thủ trưởng và đại diện bộ phận kế toán, tài vụ của cơ quan quản lý tài
+ Đại diện bộ phận, phòng ban trực tiếp quản lý tài sản.
+ Chuyên gia có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản
được bán.
- Tố chức việc bán tài sản của Nhà nước cho cơ sở ngoài công lập.
Sau khi hoàn thành việc bán tài sản của nhà nước cho cơ sở ngoài công
lập (hoặc doanh nghiệp), cơ quan trực tiếp quản lý tài sản và cơ quan chủ quản
được ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo đúng số lượng, giá trị hạch toán trên
sổ sách kế toán tại thời điểm bán hoặc thanh lý tài sản.
c) Toàn bộ tiền bán tài sản sau khi trừ đi các chi phí cho công tác bán tài
sản theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành được xử lý theo quy định của pháp
luật.
3. Trường hợp tài sản do nhà nước đầu tư, cho cơ sở ngoài công lập thuê
lại được tổ chức thực hiện như sau:
- Tất cả tài sản của nhà nước cho cơ sở ngoài công lập (hoặc doanh
nghiệp) thuê lại được quản lý theo chế độ quản lý tài sản của nhà nước. Tài sản
do nhà nước quản lý cho cơ sở ngoài công lập thuê được chuyến giao cho to
chức của nhà nước có chức năng cho thuê tài sản của nhà nước, hoặc cơ quan tài
chính cùng cấp (đối với nơi không có tố chức cho thuê tài sản của nhà nước) đế
quản lý và cho cơ sở ngoài công lập thuê.
- Cơ sở ngoài công lập (hoặc doanh nghiệp) thực hiện ký hợp đồng thuê
tài sản nhà nước đối với tố chức của nhà nước có chức năng cho thuê tài sản
nhà nước, hoặc cơ quan tài chính cùng cấp (đối với nơi không có to chức cho
thuê tài sản của nhà nước). Thanh toán trả tiền thuê tài sản hàng năm theo hợp
đồng đã ký và thựtrhiện việc xử lý tiền cho thuê theo quy định của pháp luật.
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- Giá cho thuê tài sản được xác định theo giá trị do các tố chức có chức
năng định giá tài sản nhà nước đánh giá lại tại thời điểm chuyến giao, thời gian
sử dụng còn lại của từng loại tài sản để xác định giá cho thuê và do ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định (đối với tài sản của các
cơ sở do địa phương quản lý); do Bộ Tài chính quyết định (đối với tài sản của
các đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý trên cơ sở đề nghị của Bộ,
ngành quản lý tài sản.
Tài sản của nhà nước cho cơ sở ngoài công lập (hoặc doanh nghiệp) thuê,
nếu hết thời gian thuê theo hợp đồng đã ký mà cơ sở ngoài công lập không còn
nhu cầu thuê tiếp, hoặc trong thời gian hợp đồng thuê còn hiệu lực mà sử dụng
sai mục đích như: chuyển giao, chuyến nhượng cho đơn vị khác thuê lại sử dụng
mà chưa được cơ quan ký hợp đồng cho thuê đồng ý, thì cơ quan ký hợp đồng
cho thuê thực hiện thu hồi tài sản và không được bồi thường. Trong quá trình sử
dụng nếu tài sản bị hư hỏng không sửa chữa được, hoặc đã hết thời hạn không
còn sử dụng được thì cơ sở ngoài công lập (hoặc doanh nghiệp) phải có văn bản
đề nghị cơ quan quản lý tài sản xử lý bán, hoặc thanh lý theo quy định hiện
hành.
4. Thủ tục và trình tự chuyến đối cơ sở công lập, bán công sang loại hình
ngoài công lập (hoặc doanh nghiệp) của từng lĩnh vực theo hướng dẫn của các
Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
X. Nguồn thu của cơ sở thực hiện xã hội hóa quy định tại Điều 14
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn như sau:

1. Trên cơ sở các khoản thu được quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐCP, cơ sở thực hiện xã hội hóa chủ động quản lý sử dụng nguồn thu, đảm bảo
thực hiện chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách theo quy định của
Nhà nước.
2. Đối với các khoản thu phí, lệ phí, khoản thu từ hoạt động cung câp
hàng hoá, dịch vụ khác, thu từ lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên
kết; lãi từ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu cơ sở ngoài công lập phải theo dõi chặt
chẽ và ghi chép vào số sách kế toán theo quy định của pháp luật.
3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được tự quyết định mức thu và phải công
khai mức thu trên cơ sở đảm bảo trang trải chi phí cần thiết cho quá trình hoạt
động và có tích lũy đế đầu tư phất triến.
4. Đối với kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có), cơ sở thực hiện
xã hội hóa phải theo dõi riêng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách
nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thế :
- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng.
- Kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng người lao động.

- Các khoản tài trợ, hỗ trợ lãi suất.
- Khoản kinh phí khác.
5. Đối với các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng phải được theo
dõi và công khai theo điều lệ hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội hóa.
XI. Phân phối kết quả tài chính của cơ sở thực hiện xã hội hóa quy
định tại Điều 15 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn như sau:
•

•

o

«

•

7

•

~

1. Căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính hàng năm, thu nhập của cơ sở
thực hiện xã hội hóa sau khi đã trang trải các khoản chi phí, chi trả lãi vay, nộp
đủ thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật được phân phối đê
trích lập các quỹ và chia lãi cho các thành viên góp vốn.
2. Nội dung các khoản chi và mức chi do cơ sở thực hiện xã hội hóa tự
quyết định và chịu trách nhiệm, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của
Nhà nước đối với các khoản chi phí hợp lệ để làm căn cứ xác định thuế thu nhập
doanh nghiệp đối với cơ sở ngoài công lập. Các nội dung chi phải được theo dõi,
phản ảnh đầy đủ trên sô sách kê toán của cơ sở thực hiện xã hội hóa.
3. Việc trích lập các quỹ, mức chi trả thu nhập cho người lao động và chia
lãi cho các thành viên góp vốn do Hội đồng Quản trị (hay Hội đồng trường)
hoặc Thủ trưởng (đối với cơ sở không có Hội đồng quản trị) cơ sở thực hiện xã
hội hóa quyết định phù hợp với Điều lệ tố chức hoạt động của cơ sở.
XII. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa quy định tại Điều 16
Nghi đinh số 69/2008/NĐ-CP, đươc hướng dẫn thưc hiên như sau:
o

•

•

J

•

o

•

•

1. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt
động. Định kỳ hàng quý và hàng năm lập báo cáo hoạt động nghiệp vụ chuyên
môn gửi cơ quan quản lý ngành (cơ quan cấp phép hoạt động). Báo cáo hoạt
động tài chính gửi cơ quan quản lý ngành và cơ quan tài chính cùng cấp.
2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải tuân thủ theo điều lệ hoạt động, bảo
đảm các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân lực, cơ sở vật chất theo quy
định của pháp luật đế cung cấp cho xã hội các sản phấm, dịch vụ đạt yêu câu,
tiêu chuẩn về nội dung và chất lượng.
3. Hàng năm, các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thực hiện công khai
hoạt động của cơ sở và công khai tình hình hoạt động tài chính. Hội đồng Quản
trị (hay Hội đồng trường) hoặc Thủ trưởng (đối với cơ sở không có Hội đồng
quản trị) cơ sở thực hiện xã hội hóa thực hiện công khai theo điều lệ hoạt động
của cơ sở ngoài công lập. Đặc biệt cân công khai các nội dung sau:
- Công khai mức thu phí, lệ phí.
- Công khai mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở
thực hiện xã hội hóa.
- Công khai các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của cơ sở thực
hiện xã hội hóa.
4. Cơ sở thực hiện xã hội hóa do tố chức, cá nhân thành lập phải đăng ký
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nội dung hoạt động chuyên môn với cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền ở
địa phương và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đăng ký hoạt động với cơ
quan thuế đế làm căn cứ ưu đãi hoặc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác
kế toán, thống kê; thực hiện kiếm toán hàng năm và công khai kết quả kiếm toán
theo quy định của pháp luật.
XIII. Nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa
quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn
thực hiện như sau:

1. Các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ có
liên quan và ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây
dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo ngành, lĩnh vực và địa bàn. úy ban
nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng
quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của
pháp luật hiện hành về đất đai; có trách nhiệm công bố công khai trước ngày 31
tháng 12 năm 2008 về quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa.
2. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung
ương giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước theo từng lĩnh
vực bố trí cán bộ theo dõi, quản lý cơ sở thực hiện xã hội hóa để giúp Bộ trưởng
và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực
hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa.
Định kỳ hàng quý và hàng năm, cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước
theo từng lĩnh vực lập báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở thực
hiện xã hội hóa gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và Bộ, ngành quản lý theo từng lĩnh vực.
Định kỳ tháng 1 hàng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương lập báo cáo tình hình thực hiện các chính sách khuyến khích
phát triển xã hội hóa của địa phương theo từng lĩnh vực và gửi các Bộ quản lý
chuyên ngành để tổng hợp. Định kỳ tháng 2 hàng năm, các Bộ quản lý chuyên
ngành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi quản lý,
tổng hợp tình hình thực hiện xã hội hóa của toàn ngành và gửi về Bộ Tài chính
đế Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan quản lý ngành đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm
tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi
Tổng cục Thống kê (nếu cơ sở do Trung ương thành lập) và Cục Thống kê địa
phương (nếu cơ sở do địa phương thành lập).
3. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở trung ương và địa phương
phối họp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra kiếm tra chất
lượng sản phẩm, dịch vụ, xử lý vi phạm đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong
quá trình hoạt động.
4. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa. hoạt động có sai phạm nghiêm trọng
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phải đình chỉ hoạt động, cấp nào cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở thực hiện
xã hội hóa thì cấp đó quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội
hóa.
Cơ quan ra quyết định đình chỉ, giải thể các cơ sở thực hiện xã hội hóa
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.
5. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách
nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu
thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa.
b)7 (được bãi bỏ)
c) Chỉ đạo, phân công các cơ quan liên quan thực hiện việc đấu thầu dự án
cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo hướng dẫn của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
d) Công bố công khai quy trình, thủ tục giải quyết việc giao đất, cho thuê
đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa.
đ) Khi xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đảm bảo bố trí quỹ đất dành cho hoạt
động xã hội hóa; khi xây dựng quy hoạch, quyết định phê duyệt quy hoạch phát
triến các khu đô thị mới, khu công nghiệp phải dành quỹ đất theo quy hoạch để
đầu tư xây dựng phát triến các cơ sở thực hiện xã hội hóa.
eỷ Ban hành mức miễn, giảm tiền thuê đất cụ thể theo từng lĩnh vực và
khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương sau khi có ỷ kiến của Thường
trực Hội đông nhân dân cùng câp.
Chỉ đạo Cục thuế chủ trì, phổi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở chuyên ngành vê xã hội hóa có ỉiên
quan tiên hành giảm sát việc thực hiện của các dự án xã hội hóa theo đúng điểu
kiện và tiêu chí đã được cơ quan có thâm quyên phê duyệt. Trường hợp phát
hiện cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng đủ điểu kiện và tiêu chỉ đã được
câp có thâm quyên phê duyệt thì báo cáo úy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét,
qưyêt định bãi bỏ các uru đãi theo quy định của pháp luật.

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23
tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa
đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,
có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014.
7

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số
156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính
sách xã hội hóa đối vói các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, môi trượng, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014.
v
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f) Căn cứ hướng dẫn cụ thế của Thông tư này và các văn bản hướng dẫn
của các Bộ quản lý chuyên ngành theo quy định tại Khoản 10 Điều 17 Nghị định
số 69/2008/NĐ-CP ban hành chế độ quy định ưu đãi cụ thể về giao đất, cho thuê
đât, mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hoá... phù
hợp với quy mô, hình thức hoạt động, loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa; phù
hợp với yêu cầu phát triến của từng lĩnh vực ở địa phương và bố trí nguồn kinh
phí thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở thực hiện xã hội hóa vào dự
toán ngân sách địa phương hàng năm.
- Những chế độ chính sách do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương ban hành quy định ưu đãi tại Mục IV; Mục V và Mục VII của
Thông tư này, úy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần
báo cáo xin ý kiến Hội đồng nhân dân trước khi ban hành.
g) Chỉ đạo cơ quan thuế ở địa phương cấp mã số thuế cho cơ sở thực hiện
xã hội hóa, báo cáo tình hình ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các
cơ sở thực hiện xã hội hóa thực hiện theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP theo
quy định.
XIV. 9Tổ chức thực hiện
1. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất, cho
thuê đât hoặc bàn giao đất đã giải phóng mặt băng có nguôn gôc là đât ở, đât
đô thị từ ngày Nghị định so 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thỉ hành đên ngày Nghị
định so 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đáp ủng điên kiện được hưởng
chính sách khuyên khích phát triên xã hội hóa theo Quyêt định của Thủ tướng
Mục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TTBTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội
hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi
trường, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2014.
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- Điều 2 Thông tư số Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm
2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5
năm 2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định về hiệu lực thi hành như sau:
"Điểu 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiện lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.
2. Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 được thực hiện theo quy
định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và hưởng dẫn tại Thông tư này.
3. Bãi bỏ Khoản 3 Mục III, điểm b Khoản 5 Mục XIII Thông tư số 135/2008/TT-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tô
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế được xem xét, giải quyết./. "
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Chính phủ quy định tại Điêu 2 Nghị định sô 69/2008/NĐ-CP, nhưng Uy ban
nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành Quy định về chề độ miên, giảm thu tiên thuê
đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP nên cơ quan
nhà nước chưa xác định được tiên thuê đát phải nộp của dự án thì nay được
hưởng mức miên, giảm tiên thuê đât theo quy định tại Nghị định sô 59/2014/NĐCP như sau:
a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất ở tại nông thôn được hưởỉĩg mức
miên, giảm tiên thuê đảt theo quy định tại điêm 1 Khoản 3 Điêu 1 Nghị định sô
59/2014/NĐ-CP của Chính phủ.b) Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đát đô thị
được hưởng mức miên, giảm tiên thuê đât theo quy định tại Điềm 2 Khoản 3
Điều 1 Nghị định sổ 59/201-4/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Đổi với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất mà được
miên hoặc giảm tiền sử dụng đât và đã nộp phán tiên sử dụng đât không được
giảm (nếu có) theo quy định của pháp luật vê khuyên khích xã hội hoá trước
ngày Nghị định sô 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được tiêp tục sử
dụng đất theo thời hạn sử dụng đãt còn lại mà không phải chuyên sang thuê đât;
trường hợp chuyên sang thuê đát thì không phải nộp tiên thuê đát frong thời hạn
đã được giao đất. Khỉ hêt thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có
thảm quyên gia hạn sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì phải chuyên sang thuê
đát theo quy định của pháp luật vê thu tiên thuê đãt tại thời điêm được gia hạn.
2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã giải
phóng mặt băng đê xây dựng công trình xã hội hỏa từ ngày Nghị định sô
69/2008/NĐ-CP/2008/NĐ-CP có hiệu lực thỉ hành đến trước ngày Nghị định số
59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà Nhà nước không yêu cãu nộp tiên bôi
thường, giải phóng mặt băng thì cơ sở thực hiện xã hội hóa không phải hoàn trả
Nhà nước sô tiên này.
3. Kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở vê sau thì việc cho thuê đát, xử lý
tiên bôi thường, giải phóng mặt băng đôi với dự án xã hội hỏa được thực hiện
theo quy định của Luật Đât đai năm 2013, điềm 5 Khoản 3 Điều 1 Nghị định sỏ
59/2014/NĐ-CP; một sô nội dung này được hướng dân như sau:
a) Các cơ sở ngoài công lập thuộc các lĩnh vực quy định tại Điêu 1 của
Thông tư này được thành lập theo Nghị định sô 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng
8 năm 1999; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của
Chính phủ, có đủ điên kiện hưởng chính sách khuyên khích phát triến xã hội hoá
theo quy định tại Thông tư này thì đăng kỷ với cơ quan câp phép hoạt động và
cơ quan thuê quản lý trực tiêp đê được hưởng các chính sách uru đãi theo hướng
dân tại Thông tư này.
b) Các cơ sở ngoài công lập thuộc các lĩnh vực quy định tại Điêu 1 của
Thông tư này được thành lập theo Nghị định sô 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng
8 năm 1999; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của
Chính phủ, không đủ điêu kiện hưởng chính sách khuyên khích phát friên xã hội
hoá theo quy định tại Thông tư này thì châm dứt việc hưởng chính sách ưii đãi
vê xã hội hoá.
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c) Các tổ chức, cá nhân thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
đang có các dự án độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa thuộc danh mục
quy định của Thủ tướng Chính phủ đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và
cơ quan thuê quản lý trực tỉêp đê được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi
theo hướng dân tại Thông tư này.
Bộ TÀI CHÍNH
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