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HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM 

 

               Số: 78/HH-NC&PTCS 
V/v: Không áp dụng tiêu chí 55 m2 đất trên một      

sinh viên để làm điều kiện ưu đãi thuế thu nhập         

doanh nghiệp đối với các cơ sở giáo dục đại học 

ngoài công lập 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

                    Kính gửi: - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn 

                - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc 

 

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam được biết ngày 17/8/2021 Bộ 

Tài chính ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-

CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ (Thông tư - 71). Nghiên cứu văn bản 

này cùng một số văn bản có liên quan đồng thời liên hệ với thực tiễn, Hiệp hội chúng 

tôi nhận thấy có một số vấn đề nảy sinh, đáng chú ý là: 

1. Thông tư - 71 khiến các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) thuộc diện nộp 

thuế không có cơ hội thụ hưởng chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ.  

Chính phủ quy định cơ sở thực hiện xã hội hóa khi đáp ứng các điều kiện tại 

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 - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường (dưới đây xin gọi tắt là danh mục). 

Thông tư - 71 đã tham chiếu Danh mục được thông qua năm 2008 bởi Quyết 

định số 1466/QĐ-TTg, được sửa đổi bởi Quyết định số 693/QĐ-TTg năm 2013 và 

Quyết định số 1470/QĐ-TTg năm 2016. Trong danh mục trên, có một số tiêu chí, 

tiêu chuẩn quy định cho GDĐH đã lỗi thời, không phù hợp, điển hình là tiêu chí 

55m2 đất trên một sinh viên, tức trên 1 héc ta đất chỉ được phép đào tạo 182 sinh 

viên. Đây là tiêu chí mà hầu hết các cơ sở GDĐH Việt Nam (cả công lập lẫn ngoài 

công lập) hiện nay không thể đáp ứng nổi.  

Chúng tôi được biết, nhiều năm qua Chính phủ đã có nhiều nỗ lực nhằm tạo 

điều kiện về đất cho giáo dục ngoài công lập nhưng chưa có kết quả. Cụ thể, năm 

1999 tại NĐ-73 Chính phủ quy định “nhà nước giao đất ổn định lâu dài và không 

thu tiền sử dụng đất”. Tại NĐ-69 năm 2008 Chính phủ định chế “giao đất hoặc cho 

thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng”. Năm 2014 tại NĐ-59 Chính phủ 

“mềm hóa” chủ trương trên bằng quy định “cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng” và 

việc này được “căn cứ khả năng ngân sách địa phương”. Trong thực tế tất cả các 

quy định trên đều không đi được vào cuộc sống. Như vậy, đất là tiêu chí khó không 

chỉ đối với từng nhà trường đại học mà còn là công việc khó ở tầm vĩ mô. Nhà nước 

tuyên bố ưu đãi thuế đối với giáo dục nhưng lại “chặn” bằng tiêu chí “đất”- cái “tiêu 

chí” gần như tất cả các trường đại học công, tư đều không thể vượt qua; còn nhà 

nước thì vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. Cho nên quy định 55m2 đất trên một sinh 

viên đã lấy đi cơ hội hội thụ hưởng chính sách ưu đãi thuế của các cơ sở GDĐH 

ngoài công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-63-nq-cp-2014-giai-phap-thue-day-manh-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep-246524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-63-nq-cp-2014-giai-phap-thue-day-manh-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep-246524.aspx
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2. Thông tư -71 đặt các cơ sở GDĐH ngoài công lập vào trạng thái không có 

cơ hội thụ hưởng chính sách ưu đãi thuế, không đồng bộ với “chương trình cắt giảm, 

đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giáo dục giai đoạn 2020 – 

2025” được Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020. Điều 

này thực chất là không tạo điều kiện cho giáo dục ngoài công lập phát triển như kỳ 

vọng của Đảng và Chính phủ. 

3. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, đang gây khó khăn lớn 

đến các cơ sở giáo dục của cả nước. Để chống đỡ dịch, các trường công lập còn được 

dựa vào ngân sách nhà nước, nhưng các trường ngoài công lập hoàn toàn phải dựa 

vào học phí. Nay thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực 

hiện xã hội hóa thì nhà trường đại học ngoài công lập chỉ còn cách chuyển gánh nặng 

đó lên vai sinh viên. Do vậy triển khai truy thu thuế đối với giáo dục ngoài công lập 

vào giai đoạn này là rất khó thuyết phục, không phù hợp với những chỉ đạo của Thủ 

tướng tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục ngày 25/8/2021 

vừa qua. 

5.  Kiến nghị 

Với những phân tích trên, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 

kiến nghị hai Bộ trưởng: 

- Có giải pháp bỏ áp dụng tiêu chí 55m2 đất trên sinh viên làm điều kiện tiên 

quyết xem xét cho các cơ sở GDĐH ngoài công lập được thụ hưởng chính sách ưu 

đãi thuế khi triển khai Thông tư - 71. 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, cập nhật lại 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 - đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

Xin trân trọng kiến nghị! 

 

Nơi nhận:                                           

 - Như kính gửi; 

 - VPCP (để b/c); 

 - Ban Tuyên giáo TW (để b/c); 

 - Ủy ban VHGDTTNND QH (để b/c);                   

 -  Các PCT; 

 - Các trưởng ban; 
 -  Lưu VP, Ban NC&PTCS. 

  

 


