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

   Số: 29/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 02 tháng  10  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã 
hội hoá, ban hành kèm theo Quyết định số  11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/ 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 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 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 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  hướng dẫn  Nghị định 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

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 300 /TTr-
SKHĐT ngày 29  tháng 5 năm 2017 và Công văn số 2282/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 05 
tháng 9 năm 201, ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 1158/STP-XDKTVB 
ngày 18 tháng 5 năm 2017 và thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân 
thành phố tại Công văn số 350/HĐND-KTNS ngày 09 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Quy định một số 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 trườn, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 
Quyết định số  11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016  của Uỷ ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng như sau:

          1.”Lập và phê duyệt Danh mục dự án 
Theo phân cấp quản lý, các Sở, Ban, ngành và UBND quận, huyện căn cứ quy 

hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu thực tế lập Danh mục dự án (kèm theo 
hồ sơ trình duyệt Danh mục dự án) kêu gọi xã hội hoá  trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, Văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư phápgửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, trình Thường trực HDND thông qua theo 
quy định”

  Điều 2. Điều khoản thi hành

   1.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

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