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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy ñịnh một số chính sách
khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục-ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám
ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết
số 13/2017/NQ-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20
tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giám ñịnh tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 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 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm
2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất,
thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất,
thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;

