
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2018 ban hành kèm theo Quyết 

định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND
 thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
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 hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, 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 hóa đối với các hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 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 hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 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 hóa đối với các hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số:19/2016/QĐ-UBND    Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2016



Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 447/ TTr – SKHĐT 
ngày 01/6/2016 và ý kiến thẩm tra của Sở tư pháp tại Công văn số 958/STP- XDKTVB 
ngày 30/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế vào Phụ lục 1 Danh mục dự 
án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 
2016 – 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 
năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng (chi tiết phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, 
ngành; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
       CHỦ TỊCH

      Huỳnh Đức Thơ


