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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

CHỈ THỊ
Về tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa ñầu tư thuộc các lĩnh vực
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai ñoạn 2017 – 2020

Qua hơn 8 năm thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên ñịa bàn tỉnh
ñã thu hút ñược nhiều dự án ñầu tư ngoài vốn ngân sách nhà nước với những loại
hình và phương thức hoạt ñộng mới, ña dạng, phong phú. Tính ñến nay trên ñịa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 64 dự án xã hội hoá thuộc các lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường - chợ, trung tâm thương mại - trung tâm
ñăng kiểm và bến xe khách. ðến nay ñã có 42/64 dự án ñi vào hoạt ñộng. Các dự án
xã hội hóa ñi vào hoạt ñộng chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục ñào tạo (14 dự án), môi
trường (11 dự án) và lĩnh vực thương mại (09 dự án). Các dự án ñi vào hoạt ñộng
mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà ñầu tư và ñã giải quyết ñược nhu cầu của người
dân trên ñịa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược như trên, việc thực hiện chủ trương xã hội
hóa trên ñịa bàn tỉnh trong thời gian qua còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền
phổ biến chủ trương chính sách xã hội hóa chưa ñến ñược các ñối tượng thụ hưởng;
thủ tục ñầu tư còn kéo dài so với quy ñịnh; một số dự án tiến ñộ còn chậm; công tác
quy hoạch và công tác chuẩn bị ñể thu hút ñầu tư chưa tốt; việc giao ñất sạch cho
nhà ñầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục, gây khó khăn cho nhà ñầu tư trong việc tiếp
cận ñất ñai.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn ñến những hạn chế nêu trên là do nhận thức về xã
hội hóa chưa thực sự thống nhất, vẫn còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ từ ngân sách
nhà nước; chưa quy hoạch ñược các khu ñất sử dụng cho mục ñích xã hội hóa và
thiếu kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng ñể giao ñất sạch cho nhà ñầu tư; thủ
tục lựa chọn nhà ñầu tư chưa ñược hướng dẫn cụ thể, công tác tham mưu ñề xuất chủ
trương ñầu tư chưa rõ ràng dẫn ñến một số nhà ñầu tư chưa ñảm bảo năng lực tài
chính ñể triển khai thực hiện dự án; tỉnh còn khó khăn về nguồn vốn bố trí bồi
thường giải phóng mặt bằng ñể giao ñất sạch cho nhà ñầu tư.
Hiện nay các chính sách xã hội hóa ñược thực hiện theo các quy ñịnh: Nghị
ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối
với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi
trường; Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa ñổi

