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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NINH KIỀU
Số: 05/2006/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Kiều, ngày 29 tháng 12 năm 2006

CHỈ THỊ
V/v ñẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt ñộng giáo dục,
y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên ñịa bàn quận Ninh Kiều

Thực hiện chủ trương xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết ðại hội toàn
quốc lần thứ VIII của ðảng; Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của
Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt ñộng giáo dục, y
tế, văn hóa; Nghị ñịnh số 73/1999/Nð-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính
phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Thời gian qua, các cấp, các ngành ñã chỉ ñạo ñẩy
mạnh vận ñộng xã hội hóa các hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể
thao trên ñịa bàn quận với sự hưởng ứng của nhân dân và các thành phần kinh tế;
tiềm năng và nguồn lực khu vực ngoài nhà nước của quận bước ñầu ñược phát huy
và phát triển với nhiều loại hình, phương thức hoạt ñộng ña dạng, phong phú góp
phần nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao dân trí, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và
cải thiện ñời sống văn hóa cho nhân dân.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xã hội hóa ñã bộc lộ những mặt hạn chế
như: tiến ñộ thực hiện xã hội hóa còn chậm, qui mô chưa tương xứng so với tiềm
năng, chưa bao quát ñược nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có ñịnh hướng và nhu cầu
xã hội hóa. Các cơ sở ngoài công lập số lượng chưa nhiều, qui mô nhỏ, cơ sở vật
chất còn thiếu thốn và chưa ñồng bộ; chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng chưa cao.
Mức ñộ xã hội hóa chưa ñồng ñều giữa các ngành và lĩnh vực. Công tác vận ñộng
thực hiện xã hội hóa chưa ñược tổ chức chặt chẽ, sự tham gia của các tầng lớp xã
hội chưa thật ñầy ñủ và tích cực. Từ ñó, công tác quản lý xã hội hóa chưa có quy
hoạch và ñịnh hướng phát triển, còn lúng túng trong chỉ ñạo thực hiện, việc vận
dụng các cơ chế chính sách chưa thật phù hợp với thực tế của ñịa phương.
Trên cơ sở phát huy những thành tựu ñã ñạt ñược, ñể tổ chức thực hiện tốt
Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về ñẩy

