
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH BA R!A-VUNG  TAU Dc Ip  - Ti1 do - Hnh phüc 

S:  4(0  /2019/QID-UBND Ba Rja-Vüng Tàu, ngày  A  tháng nám 2019 

QUYET DNH 
A A A Sira doi, bo sung m9t so Dieu cua Quyet dnh so 41/2017/QD-UBND ngay 20 

tháng 12 nàm 2017 cüa Uy ban nhân dan tinh quy dnh  bin pháp triên 
khai thtrc hin Nghj quyt s 13/2017/NQ-HDNID ngày 13 tháng 7 nãm 2017 

cüa Hi dông nhân tinh Ba Rja-Viing Tan ban hành mt s6 chInh sách 
khuyn khIch xã hi hóa di vói các hoyt dng trong 1mb vrc giáo di1c-dào 

to, dy ngh, y t, van hóa, the dic the thao, môi trurng, 
giám d!nh  tur pháp trên dja bàn tinh Ba Ra-Vüng Tàu 

UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  VUNG TAU 

Can th Lut To chic chInh quyn dja phitong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c& Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 
2015; 

Can cii' Lut Giám djnh tu'pháp ngày 20 tháng 6 nám 2012, 

Can ct Lut Da't dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013, 

Can thNghj djnh s4 69/2008/ND-CF ngày 30 tháng 5 nám 2008 cüa Chinh 
phi ye chInh sách khuyên khIch xâ hç3i hoá a'ói vái các hogt dç$ng trong linh vrc 
giáo dyc, dgy nghé, y tê, van hoá, the thao, mói trithng; 

Can cá'Nghj djnh so' 59/2014/ND-CF ngày 16 tháng 6 nãm 2014 cia ChInh 
phi tha dOi, bO sung rnç3t so diéu cüa Nghj djnh sO 69/2008/ND-cF ngày 30 
tháng 5 nám 2008 cia ChInh phü ye chInh sách khuyên khIch xd hi hóa dOi vO'i 
các hogt d5ng trong llnh vyc giáo dyc, dgy nghé, y té, van hóa, the thao, mOi 
trzfmg, 

Can thNghj djnh so' 46/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nãm 2014 cüa 3hInh 
phü quy djnh ye thu tién thuê dOt, thuê mat nithc; 

COn ct' Nghj djnh so' 135/2016/ND-CR ngày 09 thOng 9 nOm 2016 cza 
ChInh phzsi'ra dOi, bO sung m5t sO diu cia cOc Nghj djnh quy a'jnh ye thu tiên 
th dyng dOt, thu tién thuê dOt, thuê mat ntthc, 

COn ci Nghj a1jnh sO' 123/2017/ND-CF ngày 14 thOng 11 nOm 2017 cia 
ChInh phst'ra dOi, hO sung m5t sO diêu cia cOc Nghj dfnh quy d/nh ye thu tiên 
si'r dyng dOt, thu tiên thuê dat, thuê mt mthc; 

COn ci Thông tu so' 135/2008/TT-BTC ngày 31 thOng 12 nOm 2008 cia Bç5 
tru'áng Bç Tài chInh hithng dOn Nghj djnh so 69/2008/ND-CF ngày 30 tháng 5 
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nám 2008 ca ChInh phi v chInh sách khuyé'n khIch xâ h5i hoá dôi vó'i các 
hogt dç3ng trong linh vyc giáo dc, dgy nghé, y té, van hoá, the thao, môi 
trwllg, 

Can cá Thông tir so' 77/2014/TT-BTCngày 16 tháng 6 nám 2014 cza Bó 
trtthng Bó Tài chInh hzróiig dan inç5t so diêu cia Nghj djnh sO 46/2014/ND-CF 
ngày 15 tháng 5 nám 2014 cüa Chinh phi quy djnh ye thu tiên thuê dat, thuê 
mgt nithc; 

Can cii' Thông tir so' 156/2014/TT-B TC ngày 23 tháng 10 nárn 2014 cza Bó 
triró'ng Bó Tài chInh tha dOi, bô sung mt sO diêu cza Thông tu' sO 135/2008/TT-
BTC ngày 31 tháng 12 nám 2008 cia Bó Tài chinh hithng dan thrc hin Nghj 
djnh sO 69/2008/ND-CP ngày 30 tháng 5 nám 2008 cia C'hInh phñ ye chinh 
sac/i khuyén khich xâ hç5i hóa dOi vó'i các hogt dng trong linh vc giáo dyc, dgy 
nghé, y té, van hóa, the thao, mOi trwOiig, 

Can c& Thông tu' so' 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 nàm 2016 cüa Bô 
trithng Bó Tài chInh tha dói, ho sung m5t sO diêu cia Thông tu sO 77/2014/TT-
BTC ngày 16 tháng 6 nàm 2014 hu'ó'ng dan mç5t so diéu cüa Nghj djnh sO 
46/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cüa ChInh phz quy djnh ye thu tiên 
thuê dat, thuê mçt nirO'c, 

Can cii' Thông tirsO' 11/2018/1J'-BTC ngày30 tháng 01 nàm 2018 cia Bó 
trithng Bó Tài chInh sia dOi, hO sung m3t sO diêu cia ThOngtw sO 77/2014/TT-
BTC ngày 16 tháng 6 nãm 2014 cia Bc5 Tài chin/i hzthng dan mt sO diêu cia 
Nghj djnh so 46/2014/ND-cT ngày 15 tháng 5 nám 2014 cla ChInh phi quy 
dnh ye thu tién thuê dat, thuê mit nirác, 

Can cii' Nghj quyêt sO 07/2019/NQ-HDND ngày 26 tháng 3 nãm 2019 cla 
H3i dOng n/ian dan tin/i Ba Rja- Vung Tàu tha ä'Oi, bó sung m.5t sO Diêu cia Quy 
djnh mt5t so chIn/i sac/i khuyên khIch xà h(5i hóa dOi vói các hogt d5ng trong un/i 
vrc giáo dyc — dào tgo, dgy nghé, y tê, van hóa, the dyc the thao, mOi trwô'ng, 
giárn djnh tu' pháp trên dja bàn tin/i Ba Rja - Vüng Tàu ban han/i kern theo Nghj 
quyét sO 13/201 7/NQ-HDND ngày 13 tháng 7 näm 2017 cüa H5i dOng nhán dan 
tinh Ba Rja-Vz2ng Tàu, 

Theo dê nghj cia Giám ã'Oc SO' Tài chin/i tçii TO' trmnh so'  2tt2TTr STC ngày 
.flháng 7"nám 2019 ye dt thOo Quyet din/i tha dOi, bO sung mt sO Diéu cza 

Quyet djnh sO 41/2017/QD-UBND ngày 20 tháng 12 nàm 2017 cia Uy ban 
n/ian dan tinh Quy djnh bin pháp triên khai thrc hin Nghj quyêt sO 
13/2017/NQ-HDND ngày 13 tháng 7 nm 2017 cia H3i dOng n/ian tin/i Ba Rja-
VIng Tàu ban han/i rnç5t so chin/i sac/i khuyên khich xä hç5i hóa dOi vO'i các ho cit 
dc5ng trong linh virc giáo dyc-dào tgo, dqy nghê, y te, van hóa, the dyc thJ thao, 
mOi trtr&ng, giám djnh tu'p/iáp trên dja bàn tin/i Ba R/a-Vüng Tàu. 

QUYET D!NH: 
A Dieu 1. Stra doi, bo sung m9t so Dieu cua Quyet d!nh  so 41/2017/QO-

UBND ngãy 20 tháng 12 nãm 2017 cüa Uy ban nhân dan ünh quy d!nh  bin 
pháp trin khai thirc hin Nghj quyt s 13/20171NQ-HDND ngày 13 tháng 
7 11am 2017 cüa Hi ding nhãn tinh Ba Ra-Vung Tàu ban hãnh mt s 
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chInh sách khuyn khIch xã hi hóa di vol các hoit dng trong Iinh virc 
giáo duc-dào to, dy ngh, y t van hóa, the dic the thao, môi trtrO'ng, 
giám dlnh  tu' pháp trên d!a  bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

1. Süa dôi, b sung dim b khoân 1 Diu 2 nhu sau: 

"b) Các cci sâ ngoài cong 1p thuc 11'nh virc hu&ng chInh sách khuyên 
khich xä hi hoá ducic thành Ip và hot dng theo Nghj dinh sO 53/2006/ND-
CP ngày 25 tháng 5 näm 2006 cUa ChInh phü ye chInh sách khuyên khIch phát 
trin các cci sà cung trng djch v ngoài cOng lap; các cci s& ngoài cong l.p dã 
dng k vâi cci quan cap phép hoat  dng và cor quan thuê theo quy djnh cüa 
Nghj djnh s 53/2006/ND-CP ngày 25 tháng 5 näm 2006 cüa Chinh phü ye 
chInh sách khuyên khIch phát triên các cci sâ cung img djch vi ngoài cOng ip." 

2. Si.'ra di, b sung dim b, dim d khoán 5 Diu 5 nhu sau: 

"b) Can cir vào khã näng ngân sách cüa tinh, tham muu Uy ban nhân dan 
tinh b trI vn thirc hin bi thtthng, giài phóng mtt bang d Nhà ntrOc giao d.t 
cia hoàn thành giãi phóng mt bang cho nhà d.0 tu thuê thirc hin dir an xa hi 
hóa trên cija bàn tinh; b trI vn ti'r ngun tin du giá quyn sir d%ing dat hoc 
thuê dt d hoàn trà cho Qu Phát trin c1.t trong tmè'ng hçp Qu5 Phát trin dt 
ong tin d thirc hin bM thuing, giãi phóng mt bang. 

d) Ngun kinh phi d thirc hin bi thiiing giài phóng mt bang và h trçl 
lãi suât di.rçic can dOi tr nguôn ngân sách tinh." 

3. Sra di, b sung khoân 7 Diu 5 nhu sau: 

"7. Trách nhim cüa Qu Du ti..r phát triên và Qu5 phát triên dat tinh Ba 
Rja-Vüng Tàu. 

a) Qu DAu tu phát trin b tn vn d cho các cci sâ xã hi boa dü diu 
kiin dé di.rçvc vay von theo Dieu 1 hott dng cüa Qu và quy djnh có lien quan. 

b) Qu phát trin dt irng vn thrc hin bi thung, giãi phong m.t b&ng 
theo Diêu 1 ho.t dng cüa Quvà quy djnh có lien quan dê nhà Nithc giao d.t 
cia hoàn thành giái phóng mt bang cho nhà dâu tu thuê thirc hin dir an xã hi 
hóa trén cia bàn tinh". 

4. B sung ciim tr "thj xã" và trong clim tr" Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phO" tai  diem c khoân 3, diem e khoãn 4, dim a và dim c khoán 5, dim 
a khoãn 6 Diêu 5; tiêu dê cüa Diêu 6, khoân 2, khoán 3 và khoãn 6 Diu 6; 
khoãn 5, khoãn 6 Diêu 7." 

Diu 2. Hiêu lure thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành tü ngày 04 tháng näm 2019. 

2. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Oiám d6c các sci: Tài chInh, Tài 
nguyen và Môi trtthng, Kê hoach và Dâu tu; Giáo dc và Dào tao, Lao dng 
Thucing binh vàXa hi, Y te, Van hóa và The thao, Tii pháp, Ciic tntthng Ciic 
Thue; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph; Qu Du tu phát 



Trn Van Tuân 
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trin tinh Ba Rja-Vüng Tàu; Thu trithng các s&, ban, ngành và các don 
vl, to chüc, cá nhn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nuinhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Van phông Chmnh phü; KT. Cliii T!CH / 
- Bô Ttr pháp(C%lc kim tra van bàn); 0 CHU TICW 
- B Tài chlnh(V%i Pháp chê); 
- Bô Tài nguyen và Môi trtxông; 
- TTr.TU, TT'r.HDND tinh; 
- CT và Các PCT UBND tinh; 
- Doàn Dai  biêu Quoc hi Tinh; 
- U ban MTTQVN Tinh; 
- Các Doãn the cap Tinh; 
- Si Ti.r pháp (KTVB); 
- Dâi P.thanh-Truyên hmnh Tinh; 
- Báo BR-VT; 
-Trung tam Cong báo-Tin h9c tinh; 
-NhuDiêu2; 
- Luu: VT, STC(2), H.(60). 
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