
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA 1191 CHU NGHiA V1T NAM 
TINH flAK NONG Bc 1p  — Ti do — Hnh phüc 

S: /2019/NQ-HDND DkNóng, ngàyfLtháiig 12 nä,n 20/9 

NGH QUYET 
Sü'a diii, bi sung mIt s diu cüa Quy dnh v chInh sách 

khuyn khIch, ho tro' dãu tu' vào tInh Däk Nông ban hãnh kern 
theo Ngh quyêt so 06/2018/NQ-HDND ngày 02 tháng 8 nm 2018 

cüa Hi dông nhân dan tInh flk Nông 

HQI BONG NHAN DAN TINH flAK NONG 

KHOA HI, KY HQP TH1 9 

Can ct'Luct t chtc chInh quyn dfaphutrng ngày 19 tháng 6 nàm 20/5, 

Can ci'Lugt ban hành van ban quyphQm pháp iuçt ngàv 22 tháng 6 nám 20/5: 

Can ct'Lut dá't dai ngây 29 tháng 11 nàrn 20/3: 

Can ct'Luçt ngán sách nhâ nu'ó'c ngây 25 tháng 6 nñm 20/5: 

Can ct Luçt M trçi doanh nghip nhó và vith ngày /2 tháng 6 nàm 2017: 

Can ct' Nghj d,inh so' 69/2008/ND-CP ngày 30 tháng 5 náni 2008 ci?a 
ChInh phi ye chInh sách khuyên khlch xâ hç31 hOa dOi vó'i các hogt dç5ng trong 
liih vyv giáo duc, day nghé, y té, van hóa, the thao, mOi trtcàng: Nghi dfnh  sO 
59/2014/ND-CP ngày 16 thOng 6 nàm 2014 cta ChInh phü ye si'a dOi, bO sung 
mt sO diéu cüa Nghf dfnh sO 69/2008/ND-CP ngày 30 thOng 5 nám 2008 cia 
ChInh pht ye chInh sOch khuyên khIch xâ hi hóa dOi vOl các hogt dçäng trong 
17nh vyc giáo dyc, dgy nghé, y té, van hOa, the thao, inOi ii'icàng; 

C'àn ci'Nghf dfnh  sO' 55/2019/ND-CP ngOy 24 thOng 6 nám 2019 cüa ChInh 
phi ye ho trphOp l cho doanh nghip nhO vO vith: 

XCI Ta trInh sO' 5293 /TTr- UBND ngày 05 thOng /1 ná,n 2019 cita Uy ban 
nhOn dOn tinh ye vic dé nghj thOng qua Ngh/ quyCt st'a dOi, bO sung mi sO diCu 
cza Quy d/nh ye chinh sOch khuyén khIch, hO trQ' dOi, Iii' vc'io iinh DOk NOng ban 
hành kern theo Nghf quyét sO 06/2018/NQ-HDND ngây 02 thOng 8 nOni 20/8 
cia Hi dOng nhOn dOn tinh Dák NOng,' BOo cáo thOrn ira cta Ban Kin/i tC - 
NgOn sOch; kién thOo ludn cüa dii biéu J-lç5i dOng nhOn dOn tgi k5 hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Süa dM, bo sung rnt s diu cia Quy djnh v chInh sách 
khuyênkhIch, ho trçi dâu tu vào tinh Däk Nông ban hành kern theo Nghj 
quyêt so 06/2018/NQ-HDND ngày 02 tháng 8 nãrn 2018 cüa FIi dông nhân 
dan tinh Däk Nông: 
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I. Bô sung dôi tuçYng áp diing tii Khoãn 2 Diêu I nhii sau: 

"- To chi'c di diçn cho doanh nghip; Ca quan, t chirc và cá nhân cung 
cp dlch  vçi h trg phép I,2 cho doanh nghip nhO vã vra; to chirc, Ca nhân kinh 
doanh không phái là doanh nghip nhó và vira; co' quan, to chirc vâ cá nhân khác 
có lien quan den h trç phàp I cho doanh nghip nhO và vira thrçc ho trg theo 
quy djnh ti Diêu 8a Quy djnh nay.". 

2. Bô sung Diêu 8a nhu' sau: 

"Diu 8a. Ho tr9' pháp l cho doanh nghip nhO và vira; to chá'c, cá 
nhân kinh doanh không phãi là doanh nghip nhó và vü'a 

Can cir vào ni dung, nguOn lirc cüa Chu'ang trInh h trg pháp l cho 
doanh nghip nhö và vira tinh Dãk Nông dixçic xây dirng theo quy djnh tii Mijc 2 
Chuang II Nghj djnh so 55/2019/ND-CP ngày 24 tháng 6nãm 2019 cüa ChInh 
phti ye h trgpháp l cho doanh nghip nhO và v&a (gui tat là Chuang trmnh ho 
trq phap l2), Uy ban nhân dan tinh xem xét, hO trg kinh phi nhu sau: 

1. Bi duo'ng 1ut six, 1ut gia du'çc rni tharn gia hoat dng tu vn pháp 
!ut thuc Clurcrng trInh ho trg pháp l theo quy djnh ti diem c khoàn 2 Diêu 10 
Nghi ctnh so 55/2019/ND-CP cho doanh nghip nhO và vi'.ra, tO chrc, cá nhân 
kinh doanh không phái là doanh nghip nhO vã vra vâi mirc chi nhu sau: 

a) Tu' v.n, giái dáp bang van bàn: 500.000 dông/van bàn; 

b) Tu' vn, giái dáp trirc tip: 50.000 dng/gio'. 

2. H trçl Lien minh Hgp tác xã tinh, Hi Lut gia tinh, Doán Lut six tinh 
khi chu tn thrc hin Chu'ang tnInh ho trg pháp 1 theo ni dung và mrc chi quy 
djnh ti khoán 3 Diêu 13 Nghj djnh sO 55/2019/ND-CP (ngoài các to ch&c dgi 
din cho doanh nghiçp du'Q'c hO trçl kinh phi theo chInh sách cia Trung u'o7zg).". 

3. Sth dôi, bô sung Diêu 12 nhu sau: 

"Diu 12. Min tin thuê dat, xü' l2 tiên bili thu'ô'ng, giãi phóng mt 
bang di vri các dir an thuc linh vy'c xà hii hoá 

1. Tiên thuC dat 

Mien 100% tin thuê dt cho toàn b thai gian hot dng di vói các dçr 
an xâ hi hóa dãu tu' trên dja bàn tinh. 

2. V kinh phi giãi phóng mt bang 

a) DM vâi khu dt dã hoàn thành giài phóng mt bang: Ca sâ thçrc hin xã 
hôi hóa di,roc Nhã nuóc cho thuê dat dã giãi phóng mt bang dê thçrc hin dir an, 
tr& trung hçyp ti'en dat cO tài san cOng thi phái thçrc hin theo quy djnh cüa pháp 
lut ye quán I, six diing tài san cOng và các quy djnh khác có lien quan. 

b) Di vi khu dAt chua hoàn thành giãi phóng mt bang: Nhã nuc thçrc 
hin bOi thung, giài phOng mt bang vã cho thuê dat dã giâi phóng mt bang 
cho nhà dâu tu' de thtrc hin dy an. Ngàn sách Nhâ nu'Oc chi trâ 50%, nhung 
khOng qua 10 ty' dOng/dy' an; co sá xä hi hóa chi trã phAn con li theo phuang 
an du'ç'c ca quan nhà ntxO'c cO thârn quyên phe duyt. 
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c) Trithng hçrp co s& thirc hin xâ hi hóa th.rçc Nhà nuc cho thuê dat tir 
nguyen üng truOc tiên bôi thu&ng, giâi phóng rn.t bang cho Nhà nuOc dê day 
nhanh tiên d giái phóng m.t bang thI vic xü ! tien bôi thu'ng, giãi phóng mt 
bang thrc hin theo Tiêt c, Diem 5, Khoán 3, Diêu 1 Nghj djnh so 59/2014/ND-
CP ngày 16 tháng 6 näm 2014 cüa ChInh phü. 

d) D duçc hi.thngchInh sách h trçY v kinh phi giái phóng rnt bngtheo 
quy djnh tai  Diem a, Diem b Khoán nay thI dçr an xa hi hóa phái dLrcYc cap có 
thãm quyên chap thu.n phê duyt". 

4. Bô sung Khoán 3 vâo DiCu 17 nhu sau: 

"3. Các dir an thuc linh vçrc xa hi boa du'c cap có thârn quyên phé 
duyt chü tru'o'ng dâu tu' truóc ngãy Nghj quyêt nay có hiu lçrc thI áp dtng thco 
quy djnh ti Nghj quyêt so 06!2018/NQ-HDND ngãy 02 tháng 8 nãm 2018 cia 
Hi dông nhân dan tinh Dãk Nông.". 

Diêu 2. Giao Uy ban nhân dan tinh quy& djnh danh mçic dv'  an xã hi hóa 
kêu gpi dâu ttr và to chirc triên khai thirc hin Nghj quyêt. Djnh ki hang näm 
báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua thirc hin. 

Giao Thu'cing tru'c Hôi dông nhân dan, cac Ban cua Hôi dông nhân dan, 
các To dai biêu vâ dti biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic tO chüc thçrc 
hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay d ducic Hi dông nhân dan tinh Däk Nông Khoá III, K5' 
hçp thir 9 thông qua ngây 11 tháng 12 nãrn 2019 vã có hiu hrc ti.r ngayjtháng 
12 näm 2019.!. 

No'! n/ia,,: 
-UBTV Qhi; ChInh phü; 
- Các B: TC, KH&DT, ThMT; 
- Ban Cong tác di biêu; 
- Cyc Kiêm tra van ban - B Tu pháp; 
- Thu'ng try'c: Tinh Uy, HDND tinh; 
- UBND tinh, tJBMTTQVN tinh; 
- Doàn Dal biêu Quôc hôi tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Các dai biêu HDND tnh; 
- Vp: Tinh Uy, HDND tinh, UBND tinh; 
- COc so, ban, ngãnh, doàn the cüa tinh; 
- HDND, UBND các huyên, tlii xã; 
- Báo Däk Nông, Dãi PT-TH tinh; 
- Cong TTDT tinh, Cong báo Däk Nong 
- Tt'ung tOrn Ltru trü' tInh; 
- Lu'u: VT, TH, HC-.TC-QT, HSKH. 
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