
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:  

V/v triển khai chính sách khuyến 

khích xã hội hóa đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2019. 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, 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 - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 

ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm 

tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y 

tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định biện pháp triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 ban hành một số 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư 

pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng  Tàu.  

Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một 

số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai đến các trường ngoài công lập trên địa bàn phụ trách các 

văn bản có liên quan đến chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu nêu 

trên để các trường ngoài công lập được biết. 

Hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được xác nhận đủ điều kiện được 

hưởng chính sách xã hội hóa gồm: 

- Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện để được hưởng chính sách xã hội 

hóa. Trong đó có nêu số học sinh, số lớp của 03 năm liền kề (số liệu này phải 



 

 

khớp với số liệu kỳ đầu năm của các năm mà Phòng Giáo dục và Đào tạo đã cung 

cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Bản sao y công chứng trong vòng 06 tháng: quyết định giao đất (hoặc cho 

thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), quyết định cho phép thành lập 

trường do UBND cấp huyện cấp, quyết định cho phép hoạt động giáo dục của 

trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện cấp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- http://bariavungtau.edu.vn; 

- Lưu: VT-KHTC, KhánhHTL. 

GIÁM ĐỐC 
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