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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số: 26/2019/QĐ-UBND 

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

 
Bắc Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND  
ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định miễn,  
giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực 

 giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường,  
giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính 
phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 
5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; 

Căn cứ 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 hoá đối với các hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; 

Căn cứ 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 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá 
đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, 
môi trường; 

Sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại Công văn số 790/HĐND-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 110/TTr-STC ngày 13 tháng 9 
năm 2019 và Công văn số 2359/STC-QLGCS ngày 27 tháng 11 năm 2019. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định miễn, giảm tiền 
thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư 
pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 
274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2 như sau: 

“1. Các cơ sở thực hiệnxã hội hóa thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, 
Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 
y tế, văn hoá, thể thao, môi trường (sau đây gọi tắt Nghị định số 69/2008/NĐ-CP) 
thuộc danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở 
thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi 
trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt Quyết định số 1466/QĐ-TTg), Quyết định số 
693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn 
của các cơ sở thực hiện xã hội hóa hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg, 
(sau đây gọi tắt là Quyết định số 693/QĐ-TTg) và Quyết định số 1470/QĐ-TTg 
ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành 
kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt Quyết định số 1470/QĐ-
TTg). Danh mục chi tiết các loại hình tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn)”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Miễn tiền thuê đất 

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất, được miễn tiền 
thuê đất cho cả thời gian thuê: 

a) Dự án đầu tư thuộc danh mục, lĩnh vực ưu đãi đầu tư cơ sở thực hiện xã 
hội hóa, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật, đáp ứng với tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn và hoạt động đúng nội dung cam kết 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để đầu tư 
dự án thực hiện cơ sở xã hội hóa; được phép chuyển mục đích sử dụng đất, đáp 
ứng với tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn, có văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, được chấp thuận đưa vào danh mục, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện 
cơ sở xã hội hóa, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hoạt động đúng nội 
dung cam kết theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền đã trả khi nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

2. Khuyến khích nhà đầu tư thực hiện cơ sở xã hội hóa được nhà nước cho 
thuê đất, được miễn tiền thuê đất, tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường giải 



06 CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 30-11-2019

phóng mặt bằng cho Nhà nước theo phương án phê duyệt của cơ quan có thẩm 
quyền. Kinh phí chi trả được tính vào vốn đầu tư của dự án”. 

Điều 2. Điều khoản bãi bỏ  

Bãi bỏ Điều 3 của Quy định và bỏ các từ “giảm” nêu trong Quyết định và 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quy định chuyển tiếp: Đối với các cơ sở xã hội hóa được Nhà nước cho 
thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm đang thực hiện giảm tiền thuê đất theo Điều 3 
của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 
17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tiếp tục thực hiện đến hết ngày 
31/12/2019. Từ ngày 01/01/2020 thực hiện theo quy định tại Quyết định này. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2019. 

3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
Cục trưởng Cục Thuế; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thị Thu Hà 

 


