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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019
NGHỊ QUYẾT

Quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi theo danh mục lĩnh vực, ñịa bàn
ñối với các dự án xã hội hóa trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích xã hội hoá ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo
dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa
ñổi Nghị ñịnh 69/2008/Nð-CP;
Thực hiện các Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ: Số 1466/QðTTg ngày 10/10/2008; số 693/Qð-TTg ngày 06/5/2013; số 1470/Qð-TTg ngày
22/7/2016 về việc ban hành và sửa ñổi, 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 trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi
trường và các Nghị ñịnh, Thông tư hướng dẫn có liên quan;
Xét Tờ trình số 1993/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ñề nghị ban hành một số chính sách ưu ñãi ñối
với các dự án xã hội hóa trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của
các ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi theo danh mục lĩnh vực, ñịa
bàn ñối với các dự án xã hội hóa trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau:
I. Phạm vi, ñối tượng và ñiều kiện áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa,
thể dục thể thao và môi trường.

