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Phụ lục II
DANH MỤC LĨNH VỰC KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh)
1. Lĩnh vực giáo dục: Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông; trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao ñẳng, trường ñại
học; trường cao ñẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; cơ sở cung cấp dịch vụ
phục vụ giáo dục ñào tạo;
2. Lĩnh vực y tế: Cơ sở khám chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; vệ sinh an toàn thực
phẩm, dược và mỹ phẩm;
3. Lĩnh vực văn hóa: Di sản văn hóa; ñiện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; văn hóa cơ sở;
mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm; thư viện;
4. Lĩnh vực thể dục thể thao: cơ sở ñào tạo, huấn luyện vận ñộng viên thể thao (năng
khiếu và thành tích cao); sân thể thao; bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu lạc bộ
bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước; nhà tập luyện thể thao; ñơn vị sản xuất dụng cụ thể
dục thể thao; cơ sở lưu trú, ký túc xá của vận ñộng viên thể thao;
5. Lĩnh vực môi trường: Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải; cơ sở xử lý rác thải; cơ
sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); cơ sở xử lý chất thải rắn
nguy hại (kể cả chất thải y tế); cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; cơ sở xử lý nước
thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán; cơ sở xây dựng xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công
cộng tại các ñô thị; cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy
triều, ñịa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu thủy chất thải ô
nhiễm môi trường; cơ sở hỏa tán, ñiện táng; cấp nước ñô thị, cơ sở cung cấp nước sạch; cơ
sở quan trắc và phân tích môi trường; cơ sở sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường;
cơ sở sản xuất trang thiết bị chuyên dùng ñể xử lý (tái chế, tiêu hủy) các loại chất thải; cơ sở
sản xuất trang thiết bị chuyên dùng cho các hệ thống quan trắc môi trường; cơ sở khắc phục
sự cố môi trường; dự án ñầu tư xây dựng nhà tang lễ.
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