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S& TTr-UBND Qudng Trj, ngày  Al  tháng 8 nãm 2021 

T€1 TR1NH 
Vê vic Ban hành Quy djnh chInh sách u'u dãi và h trçr 

dâu tir trên dja bàn t'nh Quãng Tn 

Kjnh g1ri: Hi dng nhãn dan tinh Quãng Trj 

Thrc hin quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut, UBND 
tinh kInh trInh HDND tinh dir thão Nghj quyêt ban hành Quy dnh chInh sách uu dâi 
và ho trçi dâu tu trên dja bàn tinh Quàng Trj thu sau: 

I. SI;! CAN THIET BAN HANII CHIINH SAd IXU DAd VA HO TRQ DAU 
TI! M(fl (THAY THE CIITNH SACH IXU DAI VA HO TRQ DAU TI! TI{EO 
NGHI QUYET sO 15/20161NQ-HBND NGAY 19/8/2016 CUA HBND TiNH 

Nh.m khuyn khich, dng vien va h trçl các nhà dAu tu thrc hin dAu tu cac 
dir an trên dja bàn tinh Quàng Tn; Trén cci sâ quy dj.nh cüa Lut Dâu ttr so 
67/2014/QH13 ngãy 26/11/2014 và Nghj djnh so 118/2015!ND-CP ngày 
12/11/2015 cüa ChInh phü ye vic thi hành mt so Diêu cüa Lust Dâu tu và cácquy 
djnh cüa pháp 1ut có lien quan; Hi dOng Nhân dan tinh dã ban hành Nghj quyêt so 
15/2016/NQ-I-IDND ngày 19/8/2016, UBND tinh ban hành Quyêt djnh so 
39/2016/QD-TJB ngày 21/9/2016 ye vic Quy djnh mt s chIth sách uu dài và ho 
trçY dâu lir trên dja bàn tinh Quàng Tn (Thay the Quyêt djnh so 1099/2009/QD-
UBND ngày 6 tháng 4 nam 2009). Theo do, tr näm 2016 den nay, mc dü ngãn 
sách tinh h?n  hçp nhimg UBND tinh dâ quan tam, dành mt phân kinh phI tr ngân 
sách dê b6 trI uu däi vàh tro dâu Ut cho các dir an dâu tir thuc linh vuc và dia bàn 
khuyen khIch uu dâi dâu lit dáp 1rng các diêu kin hi.r&ng uu dAi và ho trci dãu Ut 
theo quy djnh hin hành. 

Tuy nhién, sau khi Lut Du Ut s 61/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 di.rçic ban 
hành vã có hiêu krc kê tü này 01/01/2021; Nghj djnh so 31/2021IND-CP ngày 
26/3/2021 cüa ChInh phü ye vic thi hãnh mt so Diêu cüa Lut Dâu lit so 
61/2020/QH 14, cO hiu 1rc kê tr ngày 26/3/2021; mt sO ni dung dã dirge quy 
djnh ti Ngh quyêt so 15/201 5/NQ-HDND ngày 19/8/2016 cüa 1-IDND tinh và 
Quyêt djnh so 3 9/20 16/QD-UBND ngày 21/9/2016 can phãi dirge cp that, bô sung 
nhäm phü hccp vài các quy djih mi cOa pháp 1ut ye dâu lit, ci the: 

- V thu tiic, quytrinh và các diu kiin  cAp quyt dnh chü Inrong du tir, giAy 
chüng nhn dang k' dâu Ut theo quy djnh ti Lut Dâu tu so 61/2020/QH 14 ngày 
17/6/2020 có nhQng thay dôi so vOi Lut Dâu lit so 67/2014/QH 13 ngày 
26/11/2014. 

- Mt khác, do diu kin ngân sách cüa tinh cOn hn ch nên trong quy djnh 
ye chInh sách i.ru dâi và h trçi dâu tu theo Quyet djnh so 3 9/20 16IQD-UB ngày 



2 

21/9/2016 có nhQng mirc h6 trçi Va 11th vrc ducic h trci không cao, chua dáp (mg 
di.rcic thu câu ho trçi them cho nhà dâu tu. 

Nghj quyt Dai  hi Dâng b tinh 1n th(m XVII dã xác djnh rô các chixang 
trInh, dê an, 11th vlrc mang tmnh dtt phá, th hin quyt tam cao cUa Dãng b, chInh 
quyên và than dan trong toãn tinh nhäm to ra sr phát triên mnh me trong nhim 
kS' 202 1-2025, dông thai, dê ra m1ic tiêu phân tôc d tang tnrâng kinh të (tInh theo 
GRDP) bInh quân iai don 2020 - 2025 dt 7,5 - 8% và giai don 2025 - 2030 dt 
trên 8%; T' tr9ng tong von dâu tu toàn xã hi/GRDP giai don 2020 - 2025 là 50%; 
giai don 2025 - 2030 chiêm di.réti 45%. 

Dê thirc hiên thang ki mic tiêu da xác djnh, can phãi có các giãi pháp mang 
tmnh dt phá trongthu hut dâu tu và xã hôi hóa dâu tu dê thu hut các nguôn lçrc dâu 
tu ngoài nguôn von ngãn sách nhà nuóc. Vic ban hành chinh sách uu dâi du tu 
mai vüa phü hcip vOi quy djnh cüa ChInh phü v(ma khuyên khIch, h trçi và to dng 
1rc cho Nhà dâu tu trong và ngoài nuOc dâu tu vào tInh nhäm khai thác lçii the cüa 
tiinh, sCr ding có hiu qua các nguôn lrc, thu hut lao &ng, t?o  vic lam, nãng cao 
chat lugng nguôn nhán hrc, tang thu ngán sách cho tinh... là diêu bet s(rc con thiêt. 

H. MJC DCH, QUAN DIEM XAY DVG  DI)' THAO VAN BAN 

1.MiicdIch 

Ngh quyt Quy djnh chmnh sách ru dâi và h trcl dAu tu trên dja bàn tinh 
Quâng Trj là van bàn the hin chinh sách cüa tinh Quâng Trj nhäm ci the hóa các 
chü trung, di.thng lôi c(ia Dàng và Nhà nuic trong vic thu hut các nguôn 1irc dâu 
tu t(m các nguôn vOn ngoài ngân sách Nhà nuâc phü hçip vói dieu kin và tInh hIth 
thirc tê cUa dja phuong, nhàm thijc hin hoá các mc tiêu Nghi quyêt Di hi Dãng 
bt tinh Ian th(m XVII dâ dê ra, c the: 

- Quy djnh mOi phü hgp vai quy djnh hin hành cüa pháp Ii4t; Chinh sách 
cüa Dãng và Nba nuic trong khuyên khlch, uu dãi, h trc nhà dâu tu thrc hin hoat 
dng dâu tu, kinh doanh. 

- Phü hçip vOl tInh hlnh, diu kin thrc tin cüa dja phucrng, nht là trong bi 
cânh ngân sách tinh can hn chê, phâi can dOi cho nhiêu mic tiêu khác nhau nhäm 
phát triên toàn din và dông b kinh t - xâ hi dja phuxmg. 

- Dáp (mg thu cu, nguyen vng thimc tin cüa doanh nghip, nhà du tim; Dc 
dim, djnh huOng thu hut dâu tim cüa tinh nhäm khuyên khIch, ho trq và to dng 1irc 
cho nhà dâu tim trong thirc hin hoat dng dâu tim, kinh doanh trên dja bàn tinh. 

2. Quan dim xây drng dir thão 

Vic xay dmg dim thão Nghj quyt quy djnh chInh sách imu dãi, h trçl dAu tim 
mOi cüa tinh barn sat quan diem sau: 

- Phãn tIch, dánh giá toàn din v tinh hmnh, kt qua thrc hin Ng quyt s 
15/201 6/NQ-FIDND ngày 19/8/2016 c(ia HDND tinh trong thai gian qua; nhüng kêt 
quã dat  dugc, chi rO nh(mng ton tii, h?n  chê trong chinh sách; nguyen nhan cüa các 
ton tii hn chê d xay dmg chInh sách nhäm có co s dê xây dimg quy djnh mOi 
phü hçip vOl tinh hinh mOi và khãc phc nhüng thucic diem cOn ton d9ng cüa Nghj 
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quyt s 15; to môi truông dAu tu minh bach, hp dn, tin cy d thu hut dâu tu 
trong vã ngoài nuâc. 

- Tuân thu các quy dlnh tai cac van bàn pháp 1ut cüa Nhà rnrOc nhu Lut Dâu 
tu, Lut Doanh nghip, Lust Thuê Thu nhp doanh nghiêp... 

- Các dr an dâu nr trên dja bàn tinh Quàng Tn së ducic áp dimg khung uu dAi 
tôi cia cüa Chinh phü. Ngoài ra, nhUng dir an thuc d6i tiiçYng quy djnh trong ci an 
nay con duçc hithng chmnh sách uu dai và h trçY them cUa tinh. 

- Các chmnh sách uu ti  và h trg dAu tu cüa tinh s tp trung tru tiên cho các 
dir an ctAu tu tren cija bàn Quan Trj theo dung quy hoch ciA dirge phê duyt, dóng 
gop iOn cho sir phát triên kinh tê - xA hci cüa tinh, CO tInh lan tOa cao, gop phn nãng 
cao näng lirc san xuât cong nghip, tao  ra nhüng san phãm rnOi, giAi quyêt vic lam 
cho nguii lao dng, thng them nguôn thu cho ngãn sách dja phucing... thrc hin các 
mic tiêu, nhim vi Ké hoach 5 nam 2021-2025 cOa tinh theo tinh than Ngh quyêt 
Dai hi Dâng bt tinh lan thir XVII. 

- Các iru dAi và h trçi dAu tu phAi phü hçp vói diu kiin, khã nang dáp üng 
cUa tinh. 

III. QUA TR]LNH XAY DVNG  DI) THAO VAN BAN 

Vic xây drng Nghj quyt ban hành Quy djnh chInh sách iru dAi và h trg du 
tu trên cia bàn tinh Quàng Trj duroc UBND tinh cii the hóa tai  Quyêt djnh so 
232/QD-UBND ngày 28/01/2021 cUa UBND tinh ban hành Churing trIrth Xüc tiên 
dâu tu näm 2021; Trong do, giao Sâ Kê hoach và Dâu ur chü trI, phôi hcip vOi các 
Sâ, Ban ngành, dja phurcing lien quan tham muru UBND tinh xem xét, trinh I-IDND 
tinh thông qua Nghj quyêt. 

Can ci'r các quy djnh hin hành cüa pháp lut; Sâ K hoach vâ Dâu tu dir thAo 
Nghi. quyêt ban hành Quy djnh chInh sách uru dAi và h trg dâu tu trên dja bàn tinh 
Quãng Trj (Sau day gi tat là dy tháo Nghj quyêt) vâ to chirc lay kien cüa Co quan, 
to chüc cO lien quan theo quy djnh tai  Diêu 119 và Diêu 120 Lut ban hành van bàn 
QPPL nãm 2020 t?i  các Van bàn so: 961/SKH-DN ngày 27/5/2021 ye vic rà soát, 
chinh süa chmnh sách uru di, ho trg dAu tu cüa tinh; sO 977/SKH-DN ngày 28/5/2021 
ye vic tham gia kiM dOi vâi quy djnh chInh sách uu dAi, ho trq dâu tu cüa tinh; so 
11 80/SKH-DN ngày 18/6/2021 và so 1 534/SKH-DN ngAy 20/7/2021 ye vic tham 
gia kiên lan 2; Thirc hin dang tâi dir tháo trên Cong thông tin din tCr can tinh 
Quãng Trj ti Van bàn so 978/SKH-DN ngay 28/5/2021. 

Trên Ca sà kiM gop cüa CáC co quan, t6 churc, Sâ K hoach và Du tu dA 
tiep thu, giAi trmnh vâ hoàn thin dir thAo Nghj quyêt ban hành quy djnh chInh sách 
uu dAi, ho trçl dâu tu cüa tinh và trInh Sâ Tu pháp thãm djnh theo quy djnh tai  Diêu 
121, Diêu 130 cUa Lut Ban hành van bàn Quy pham Pháp iut tai  Van bàn so 
1626/SKH-DN ngày 29/7/2021 và Báo cáo sO 370/BC-SKH-DN ngày 29/7/2021 
danh giá tác dng cüa quy djnh chInh sách uru dAi và ho trg dâu tu trên da bàn tinh 
Quàng Trj. Trên ca sâ kêt quA thâm djnh cUa S& Tu phAp tai  van bàn 269/BC-STP 
ngày 06/8/2021, S& Kê hoach và Du tu ciA giAi thnh, tiêp thu 2 kiên thâm djnh, 
chinh 1, hoàn thin dir thAo Nghj quyêt vA trInh UBND tinh tai  Th trInh so 96/UI r-
SKH-DN ngày 06/8/2021. 
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Theo quy djnh cüa Luât Ban hành Van bàn quy phm pháp 1ut, UBND tinh 
dâ to chüc thão lun tp the, biêu quyêt theo da so ye vic trinh dtr thào Ngh1 quyêt 
ra HDND tinh; Trinh lay kiên thâm tra cUa các Ban cüa HDND tinh tnrâc khi trInh 
HDND tinh biêu quyêt thông qua trong k' h9p thu 4 HDND tinh khóa VIII. 

IV. BO CUC  vA NQI DUNG CC% BAN CUA DII THAO NGH! QUYET 

1.B6cuc 

Dr tháo Ngh quyt ban hành Quy djnh chInh sách tru di và h trçl dAu tu 
tren dja bàn tinh Quâng Trj bao gôm 02 phân chInh là: Phân Quyet djnh Nghj quyêt 
và phán Quy djnh. 

(i) D& v&i phn Quyt djnh Nghj quyt: Bao gm các can cir pháp l ban 
hành Nghj quyêt Va 03 Diéu, lien quan den vic ban hành Nghj quyêt, to chirc thrc 
hin và hiu hrc thi hành cüa Nghj quyêt. 

(ii) Di vài ph.n Quy dinh: Bao gm 03 Chuong, vâi 09 Diu, cii th thu 
sau: 

+ Chucing I. Quy djnh chung: Gm ti~ Diu 1 dn Diu 4 quy djnh v: 

- Diu 1. Pham vi diu chinh, d& urqng áp diing; 

- Diu 2. Nguyen tc áp ding uu dài, h trcl dâu tix; 

- Diki 3. Diu kin duçic htr&ng uu dài vàh trci dAu tu; 

- Diu 4. Tiêu chI sp xp uu tiên danh m%ic dir an duçic h trçl dAu ti.r. 

+ Chirong II. Chmnh sách t.ru däi, h trg du tir: Gm tu Diêu 5 den Diêu 9 quy 
dinh ye: 

- Diu 5. Uu dâi v thu& dt dai và khâu hao tài san. 

- Diu 6. Chinh sách h6 trg phát trin h thng kt câu h thng k9 thut 
trong va ngoài hang rào dr an thirc hin ngoài khu cong ng1iip, khu chirc näng 
thuôc khu kinh tê: 

- Diu 7. H tro v dào to ngh& phát triên nguon nhán lrc: 

- Diu 8. H trçY Co sâ san xuAt, kinh doanh di di theo quyêt djnh cüa Co 

quan nhà nixâc. 

- Diu 9. H trçl phát triên thj trung, cung cap thông tin. 

+ Chuong Ill. Kinh phI thirc hin: Gm Diu 10 quy djnh v Ngu6n kinh phi 
thrc hin iru dãi, h trçi dâu tu. 

2. Ni dung co ban cüa dir thão Nghj quyt 

2.1. Nhu'ng quy djnh chung 

2.1.1. Ph&m vi diu chinh và di ttro'ng áp diing. 

(i) P/içün vi diu c/tin/i: Quy djnh nay quy djnh các ni dung uu di và h trçi 
dâu tu dôi vui các hot dng dâu tu kinh doanh th%rc hin trên dja bàn tinh Quâng 
Tn. 

(ii) D/ tiqxng dp dung. 
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a) Quy djnh nay dirge áp diving di vài các dir an du tu mOi hoc ma rng 
thuc dôi tirgng dirge hirang iru dãi dâu tu theo quy djnh ti Khoàn 2 Diêu 15 Luât 
Dau ftr näm 2020 và Dieu 19 Nghi dinh so 31/2021 /ND-CP, và không áp ding dôi 
vói cáe dir an quy djnh ti Khoàn 5, Diêu 15, Luât Dâu tu nàm 2020. 

b) Dr an dAu tir cüa nhã dAu ti.r nirâe ngoài hoe t chre kinh t eó v6n du tu 
nirOc ngoài theo quy djnh tii diem a, b và c khoân 1 Diêu 23 Lut Dâu tir nàm 2020 
thirc hin theo quy djrih cüa ChInh phü và quy djnh kháe có lien quan. 

c) Các cci quan, t chirc, Ca nhân có lien quan dn vie thrc hin chinh sách 
iru dãi và ho tn dâu Ui trên dja bàn tinh theo Quy djnh nay. 

2.1.2. Nguyen the áp dung uru dãi, h trçr du tir. 
(i) Nhà du tu dirge báo dam du tu kinh doanh trong tnrOng hgp thay d6i 

pháp 1ut vâ áp dung dâu Ui theo quy djnh ti Diêu 13 Lut Dâu Ui näm 2020 và 
Dieu 20 Nghj djnh so 31/202 1/ND-CP. 

(ii) Danh mvc  dir an thuôe dM tuçlng ap diing chinh sách h trg dAu Ui dirge 
sap xep theo thir tr iru tiên tren Ca si dir an có thang diem xêp 1oi cao han thi dirge 
xem xét iru tiên h trcy. 

(iii) Vic iru dâi, h trg du Ui theo Quy djnh nay dirge thrc hin sau khi dçr 
an dã hoàn thành và di vao hoat dng theo diing nt)i dung, tiên d dt.rcic phé duyt ti 
Quyêt djnh chap thun chü tri.rang dâu tir, Giây chrng nhn dang k2 dâu tu và van 
bàn kháe co giá tn tl.rang duang. 

(iv) Tru&ng hçip mt nhà du tir có thiu d an dâu Ui thuc d6i tirçing dirge 
á ding chInh sách ho trg dãu tu cUa tinh thi dirge iru tiên xem xét bO tn von ho trci 
dâu ttr. Nhà dâu Ui1ira ch9n 01 dir an trong so eáe dir an do mInh lam chü dâu tudê 
dê xuât áp ding chInh sách ho trg dâu tu. 

2.1.3. Diu kin dtrçrc hir&ng tru dai và h trçr dâu tir. 
(i) Diu kiên dirge huâng uu dâi: Thire hin theo quy djnh cUa Lut Dâu ti.r và 

eáe van bàn quy phm pháp 1ut kháe có lien quan. 

(ii) Diu kin dirge h trg du n.r. 

a. Nhã dAu tir eó dàng k2 n)p thu ti tinh Quàng Trj d6i vai cáe hoat dng 
san xuât, kinh doanh trên dja bàn tinh. 

b. Nhà dAu tir không eó vi phim pháp 1ut v du tu, dt dai, thus, môi tru?Yng 
và eác quy djnh pháp 1ut kháe trong qua trInh thirc hin dir an. 

e. Dir an ehira dirge Nhà nirâe du Ui h tng k5 thut trong và ngoài hang rào 
dtr an. 

d. Dir an du tir phãi phü hgp vai quy hoeh cp quc gia, quy hoeh vüng. 
Quy hoach tinh, quy hoaeh do thj và quy hoaeh dan vj hành ehInh — kinh tê de bit 
(nêu eo). 

d. Vice  sCr diing dt th%rc hin dir an phâi dang mie dIeh, phü hgp vói quy 
hoch, kêhoach sr diing dat hang nàm cüa cap huyn d dirge cci quan nhà nuac cO 
thãm quyen phê duyt theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut ye dat dai. 
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e. Dr an không chm tin d hoc tim ngUng hoat dng, không vi phm các 
quy djnh ti Quyét djnh chap thun chü truang du tu hoc các van bàn có giá trj 
tumg &rang. 

g. Nha du ti.r, doanh nghip không dang trong các tInh trng sau: Phá san,, 
ttm ngüng hot dng, mat khá näng chi trã, dang trong qua trInh giãi the hoc dang 
trong giai don diêu tra, truy to. 

h. Nba du tu np h sa d xut h trçY theo dung quy djnh. 

2.1.4. Tiêu chi sp xp uu tiên danh mic diy an dtrqc h trç' dan tur. 

STT Tiêu chI Mire dim 

1 Dja bàn có diu kin kinh th - xà hi dc bit khó khän 1.5 

2 Dia bàn có diu kiên kinh t - xã hôi khó khän 1 

3 Ngành, ngh dc bit uu dài du tLx 1 

4 Ngành, ngh tru dâi dAu tu 0.5 

5 Chp hành nghiêm ch d báo cáo di vci dir an dAu tir 
dircic cap phép 

0.5 

6 Tto vic lam cho 3 lao dng trô len dôi vOi dir an du ts 
vào nông nghip, nông thôn; to vic lam cho 5 lao dng 
trâ len dôi vâi dir an dâu tu không vào linh virc nông 
nghip, nông thôn 

1 

7 Dáp mg diêu kin v suAt du tLr theo quy djnh (nu co) 1 

2.2. Ni dung iru däi và h tro' du tur cüa tinh Quãng Trj 

2.2.1. Uu dãi v thuê, dat dai vã khâu hao tài san. 

D6i viii các hlnh thirc iru däi dAu t..r quy djnh ti Khoán 1 Diu 15 Luât Du 
tu näm 2020, tinh Quàng Trj cam kêt thirc hin: Nba dâu tu thuc dôi tuclng ru dâi 
dâu tir dugc hii&ng müc ru dãi cao nhât trong khung quy djnh cüa pháp lut có lien 
quan. 

2.2.2. ChInh sãch h tro phát frin h th6ng két cãu h tng k5 thut 
trong và ngoài hang rào dir an thtrc hin ngoài khu cong nghip, khu chu'c 
näng thuc khu kinh t: 

(1) Mile h tr9: 

a. V giao thông: Dircic ngãn sách tinh h trçl dAu tu xây dmg du?mg giao 
thông trong và ngoài hang rào dir an nhrng tôi da không qua 03 t dông. 

b.V cp din, cp thoát flume: Ngàn sách tinh h trq xây dmg tr?m bin áp, 
dixng din, cap thoát ntxâc nhixng thông qua 02 t)' dong cho tat cã các hng miic 
trên. 
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(ii) Thôi dim h trçr: Nba dAu tu tçr bô vn d xây dirng h tng k5 thut 
trong và ngoãi hang rào dir an. Sau khi dir an hoàn thánh di vào hoat dng, can Cu 
ho so thiêt kê, dir toán thiçic phê duyt Va khôi lucing thirc tê thi cong di.rcic nghim 
thu, thanh quyêt toán, tinh së xem xét ho trçi kinh phi cho nhà dâu tu. 

2.2.3. H trçr v dào to nghê, phát trin nguôn nhân hrc: 

(i) Dieu kiên áp dyng: 

a. Lao dng có h khu thung trü tai  Quãng Trj chua qua dào tto hoc 
chuyên ngành dào t?o  chua phü hçcp vói nhu cau sir dung cüa di7r an, can dào tao  và 
dàotaolai; 

b. Co hcip dng lao dng và tham gia BHXH, khi Co dü diu kin sau: 

- Ngrii lao dng có ten trong danh sách dóng BHIXiH bt buc cüa don vj ttr 
dU 3 tháng tr& len tInh den thui diem np ho so xin ho trci; 

- Don vj scr diing nguri lao dng dã dóng dü BHXH cho ngui lao dng dn 
thai diem nguii lao dng ntp ho so xin ho trçi (co xác nhn cüa co quan BHXH). 

c. Dr an du tu s1r dyng tü 50 lao dng thi.r?mg xuyên trâ len; hoc tu 30 lao 
dng nIr trà Len; hoc lao dng là ngi.thi dan tc thiêu so; 

d. Nhà dAu tu phãi có h so d xut h trçi giiri dn Si Lao dng, Thuang binh 
và X hi dê cO can cu lam thu tic h trci. 

('ii,) May hE trtl: Mi dix an chi dtrcic h trçi 01 l.n ti da không qua 100 triu 
dông, mi lao d)ng chi duçc h trç dào tao  01 lan trong suôt thii gian lam vic tai  di 
an scr ding lao dng cilng chuyên ngánh dào t?o. 

a. Di vi dào tao  ngh so cAp, day  ngh duOi 03 thang: Thirc hin theo quy djnh 
hiên hânh cüa tinh; 

b. Di vâi dào to ngh trung cAp hoãc lao dt)ng sir diing cong ngh k5' thut cao: 
H trci 2.000.000 dông/0 1 lao dng; 

c. Di vOi dào tao  ngh trinh d cao dAng: H trq 4.000.000 dng/01 lao dng; 

d. Ngun h trçY duGc cAp tr ngun kinh phi dào tao  hang närn cUa tinh và duçic 
h trc thông qua các co sâ hot dng giáo diic nghê nghip trên dia  bàn tinh; các 
chtrong trmnh, dtr an, hoat dng dào tao  nghê cUa các don vj CO lien quan. 

(iii) Thai gian 1,3 tri: Dr an dang trong thai gian xay dirng co bàn và trong 03 
näm dâu kê tr ngày dir an di vào hoat dng. 

2.2.4. H trçr ci s& san xuât, kinh doanh di dôi theo quyt dnh cüa co quan 
nhà ntnfrc. 

(i) Diêu kiin áp dyng: 

a. Co sâ san xuAt kinh doanh thrc hin di d?i theo Quy& djnh cüa co quan nhà 
nuàc vao các khu, ciim cong nghip trén dja bàn tinh. 

b. Vic di diii co sà san xuAt, kinh doanh duqc thirc hin theo quy djnh cUa pháp 
1ut ye Dat dai và pháp lut khác có lien quan. 

c. Nba dAu tu cung cAp dAy dü h so, bao gm: Quyt djnh di dii/thu hi dja 
diem san xuãt, kinh doanh cüa co quan nhà nuâc có thâm quyên; Quyet dnh chap 
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thun chü tnrang du tu (hoc các giy ti Co giá trj phap 1 tuung dwing); Giy phép 
xay drng cüa dir an dâu tir ti vj ti-I mâi do ccr quan có thâm quyên cap; Dcin dé nghj h 
trçY cüa doanh nghip hoc cci so san xuât; Giây xác nhn cüa cap xà ye thi gian doanh 
nghip hoc co sO san xuât dã ngtrng hoat dng tti vj tn cü và tO chirc di d&i (bàn 
chInh). 

(ii) Mac /zJtrçt: 

a. Mi Ca sO di dOi dixc h trç chi phi tháo dö, di di, 1p dt thiêt b may móc 
và nhà xuOng tOi da không qua 200.000.000 dông. 

b.Các ca sO san xut thuc d6i lircYng di di, nhung ttr chm dirt hot dng së 
dtrçic ho trçl mt lan dê giãi quyêt nhUng khó khan sau khi châm düt ho?t dng. Mirc h 
trçY là 200.000 dOng (hai tram nghIn dông)/m2  nhà xuOng ti thOi diem châm dirt ho?t 
dng, nhiing không qua 100.000.000 dông (met  tram tniu dong)/cci sO. 

2.2.5. H trq phát triên thi trlr&ng, cung cap thông tin. 

(i) H trfl v gió'i thiu san p/im: 

a. H trçr min phi trong vic quáng cáo, giOi thiu hInh ânh cüa doanh nghip, 
san phâm trén Trang thông tin din tCr tinh Quàng Tn (www.quangtni.gov.vn) và Trang 
thông tin din tr cUa các SO, ban ngãnh, dja phucrng nêu doanh nghip cO dé nghj. 

b. Duçc xem xét, h trçr giOi thiu thông tin, hInh ành v doanh nghip vã san 
phãm trong cac an phâm quãng bá, xüc tiên dâu tu, thucing mi, du ljch cüa tinh. 

(ii) Htr9 v cung cp thông tin, tw viJn vt thu tyc du tu', kin/i doanh: 

a. Nhà du tu, doanh nghip, t chirc, Ca nhân di.rcc cung cap min phi thông tin 
ye mOi truOng dâu tu', kinh doanh, quy ho?ch ngành, nghê dâu tu, quy hoach sCr dttng 
dat; tiêp cn qu5 dat khi nghién thu, thirc hin hoat dng dâu tu', kinh doanh trén dja 
bàn tinh Quãng Tn; 

b. Di.rcic h trçr, tu vAn min phi v thu tiic thành 1p doanh nghip; ho so thu tt1c 
hành chinh ye dâu tu', kinh doanh, thu ti1c ye dat dai, thu ti1c ye xây dtmg, thu ti1c ye 
môi trtthng và cac thu tic hãnh chInh khác khi có nhu câu. 

c. Dixqc h UV tu vAn min phi v pháp 1 Va giài quyêt khó khän vuOng mAc 
irong qua trInh hoat dng. 

(iii) Hôtrçrxác tilt, diu tu', t1zwoig mzi và du ljc/, 

a. Doanh nghip, nhà dAn tu dtrçic to diu kin, h trçY tham gia các hot dng 
xüc tiên dâu tu, thi.rong mai  và du itch  do tinh to chtrc hoc tinh CO di din tham dir 0 
trong và ngoài nuOc; 

b. Ngãn sách tinh h trq mt phAn kinh phi cho các nhà dAu tu' cO dr an dAn tu 
thuc danh mIic ngành, nghê uu däi dâu tu hoc dâu tir vào dja bàn ixu dâi dâu tu khi 
tham gia các hi ngh, hi chç, tniên lam dé quãng bá, tim kiêm, mO rng thj tri.r0ng. 
Mirc h trçY là 50% chi phi thuê gian hang và chi phi vn chuyên san phâm nhung tong 
h trçi tôi da khOng qua 40.000.000 dông!doanh nghip/näm. 

2.3. Kinh phi thirc hin: Ngun kinh phi thixc hin u'u dài, h trçr dAn tu: 

2.3.1. Kin/i p/il dl th4rc Jzin chin/i sách u'u döi, hi' trçx du fit dwçlc bá tn tfr 
cdc nguôn sau: 
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a. Hang nãm, ngân sách tinh can di b trI ti thiu 6.000.000.000 (Sáu t') dng 
dé thrc hin chInh sách ru dâi và h trçY dâu ti..r theo quy djnh nay. 

b. Ngun kinh phi tãi trçl, dóng gop cüa các t6 chüc, cá than trong và ngoài 
nuâc; nguon kinh phi hcp pháp khác theo quy dinh  cüa pháp lut. 

2.3.2. Ccv c/il bó fri wu ddi, hi frp' dàu 1w: 

a) Nhà dAu tu di.rçic xem xët khu trr sé tin thu& tin thuê dat phãi np và các 
khoân mien, giàm khac khi duçic ap ding chInh sách uu dãi ti Diêu 5 Quy djnh nay 
theo quy djnh cüa pháp luât Co lien quan. 

b) Di vài các tnxäng hçp ap diing h trçY dau tu ngoài dim a khoan 2 Diu nay, 
Nba dâu ti.r tu bo von thuc hiên du an, Sau khi du an di vao hoat dông va duac co quan 
co chirc näng xac nhn; Can cr hôso d xuât bô trI i.ru däi, h trçY dâu ur cüa nhâ dâu lit, 
co quan cO thârn quyên to chüc kiêm tra, thâm djnh, xem xét quyêt dh vic bô trI von 
uu dãi, ho trçr dâu tu và each thi'rc thirc hin uu dài, h trcr. 

Trên day là Th trinh v vic ban hành Nghj quyt cüa HDND tinh quy djnh chInh 
sách tru dâi và h trçr dâu tu Irén dja ban tinh Quãng Tij, UBND tinh kInh trInh HDNI) tinh 
xem xét, quyêt nghj.// 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- Sà Ké hoach và Dâu tu 
- CVP; Các Phó CVP; 
- Lisu: VT, TM. 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA V1T NAM 
TINH QUANG TRI Doe 1p - Tir do - Hnh phüc  

S& /2021/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 8 nàm 2021 

NGH! QUYET 
Ban hành Quy djnh chinh sách iru dãi và h trçY dãu tir 

trên dja bàn tinh Quãng Tr 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII- KY HQP THIJ' !V 

Can c&Luçit t ch&c chInh quyn d/aphutrng ngày 19/06/2015, 

Can c& Lut tha ddi, bd sung m5t sá diu ctha Luát Td ch&c ChInh phü và 
Luçt To chic chInh quyén dja phitcrng ngày 22/11/2019, 

Can cz Luat Dcu tir ngày I 7/6/2020; 

Can ci Lut Doanh nghip ngày 17/6/2020; 

Can th Lut Ngán sách nhà nu'&c ngày 25/6/2015, 

àn c& LuçIt Thuè thu nhap  doanh nghip ngày 03/6/2008; 

Càn c& Luat  tha di, bd sung môt s diu cia Luát thuê' thu nhp doanh 
nghip ngày 19/6/2013, 

Can c& Luát tha dái, bd sung mç5t so diu cia các Luçt ye thud ngày 
26/11/2014, 

Can c&Luat Ddt dai ngày 29/11/2013; 

Can c& Luçit Thus xudt khdu, thuê' nhp khdu ngày 06/4/2016; 

Can cii' Ngh/ djnhs 31/2021/ND-CF ngày 26/3/2021 cüa ChInh pht Quy 
djnh chi tiêt và hu'áng dan thi hành mt sO Diêu cüa Luát Dáu tw; 

Xét T& trInh sd.: /TTr-UBND ngày tháng nãm 2021 cüa (Jy ban nhOn 
dan tinh Quáng Tr ye viéc dê nghj phê duyt Dé an xáy dyrig chInh sách uu dãi Va 
hO trçr dáu tu trén d/a bàn tinh Quáng Tr/, Báo cáo thám tra cia Ban Kinh té - 
Ngân sách Hç5i dOng nhán dOn tinh; kiên cña dcii biêu Hç5i dOng nhdn dOn tai /ç,ì) 
hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh chInh sách ixu dài vã 
h trçl du tiz trên dja bàn tinh Quãng Trj. 
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Diu 2. To chóc thiyc hin 

1. Hi dng nhân dan tinh giao UBND tinh t chrc triên khai thirc hin Nghj 
quyêt nay. Trong qua trInh thirc hin nêu có nhng van dê phát sinh, giao UBND 
tinh trInh Thung trrc Hi dông nhân dan tinh xem xét, giài quyêt và báo cáo 
HDND tinh tai  k' h9p gân nhât. 

2. Giao Thi.rng trirc Hi dng nhân dan tinh, các ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, cac To dai  biêu Hi dông nhan dan tmnh phôi hçip vâi Uy ban Mt trân to quôc 
Viêt Nam tinh, các to chüc thành viên cüa Mt trn và các to chüc xä hi khác 
trong phtm vi nhim vii và quyên han  cüa mInh giám sat vic triên khai thrc hin 
Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay dA duge Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa 
VIII K' hçp thir IV thông qua ngày tháng nãm 2021 và có hiu hrc tü ngày.... 
tháng.... näm 2021 và thay the Nghj quyt so 15/2016/NQ-HDND ngày 19/8/2016 
cüa HDND tinh Quàng Trj quy djnh chInh sách iru dãi và h trcl dâu tu trên dja bàn 
tinh Quãng Trj. 

No'inhn: 
- UBTV Quôc hi; VPQH; Ban Cong tác di biêu; 
- Thu urâng ChInh phü; VPCP; 
- B Tài chInh; Bô KH&DT; 
- Vi Pháp chê - Bô Tài chInh; 
- Vii Pháp chê - B K hoch và Dâu tir; 
- Cc kiêm tra VB-BO Ti pháp; 
- IT Tinh üy (Báo cáo); VP Tinh Ciy; 
- TT HDND tinh; Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- UBND tinh; UBMTTQVN tinh; 
- VP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- VP UBND tinh (dáng cong báo); 
- Các so, ban, ngành thuOc tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, TX, TP; 
- Báo Quáng Trj; Dài PT-TH tinh; 
- Lixu: VT. 

CHU T!CH 



119! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TJNH QUANG TRI Dc Ip — Tur do — Hinh phüc 

QUY BINH 
A , - . A * , ., Ve chinh sach iru daiva ho trçr dau tir tren da ban tinh Quang Tr 

(Kern theo Nghj quyêt so /2021/NQ-HDND ngày tháng nárn 2021 
cia HDND tinh Quáng Tn)  

Ch ungI 
NHIXNG QUY DTNH  CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh và di tu'çrng áp diing 

1. Phrn vi diu chinh: Quy dinh nay quy djnh các nti dung tiu dãi vâ h 
trq dâu tu dôi vâi các hott dng dâu tu kinh doanh thrc hin trên dja bàn tinh 
Quãng Tn. 

2. Di tucing áp ding. 

a) Quy djnh nay ducic áp ding di vâi các dir an dAu tu mói hoc mô rng 
thuc dôi tuçingdirccc hu&ng uu dãi dâu tu theo quy djnhti Khoân 2 Diêu 15 
L4t Dau tu so 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Diêu 19 Nghj djnh so 

3 1/2021/ND-CP ngày 26/3/202 1 cUa ChInh phü quy djnh chi tiét và hithng dn 
thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tx, và không áp diing dôi vói các dir an quy 
dinh tai Khoân 5, Diêu 15, Lut Dâu tu; 

b) Dir an du tu cüa nba dAu tu nithc ngoài hoc t chirc kinh t có vn du 
tu nuâc ngoài theo quy djnh ti diem a, b và c khoãn 1 Diêu 23 Lut Bâu tu th1rc 
hin theo quy djnh cüa ChInh phü và quy djnh kbác Co lien quan; 

c) Các Co quan, to chirc, cá nhân CO lien quan den vic thirc hin chInh sách 
uu dãi và ho trçl dâu tix trén dja bàn tinh theo Quy djnh nay. 

Biu 2. Nguyen tãc áp diing u'u dãi, h trçr du ttr 

1. Nhà du tx duçic bão dam du tu kinh doanh trong trub'ng hcip thay dôi 
pháp 1ut và áp ding dâu tij theo quy djnh ti Diêu 13 Lut Dâu tu và Diêu 20 
Nghj djnh 31/2021/ND-CP. 

2. Danh mic dir an thuc di tuçmg áp dung chInh sách h trçr du ttr duqc 
sap xêp theo thir tir ixu tiên trên co so dir an có thang diem xêp loai cao hon thi 
ducc xem xét uu lien h trçl. 

3. Vic uu dãi, h trçl d.0 tu theo Quy djnh nay duçic thirc hin sau khi dir 
an dã hoàn thành và di vào hoit dng theo dung ni dung, tiên d duc phê 
duyt t?i  Quyêt djnh chap thun chO truong dâu tu, Giây chüng nhn dang k 
dâu tu và van ban khác có giá trj tucmg duong. 

4. TruO'ng hqp rnt nba dtu tu có nhiu dir an du tu thuc d6i tuçlng duqc 
áp diing chInh sách ho trq dâu tu cüa tinh thI dixcc uu tiên xem xét bô trI vOn ho 



trçl du tu. Nhà dAu tu 1ira ch9n 01 dir an trong s các du an do mInh lam chü 
dau tu dê dê xuât áp diing chmnh sách h trçi dâu tu. 

Diu 3. Diu kiin dirqc htr&ng tru dãi và h trq du tir 

1. Diu kin di.rçic huàng uu dãi: Thirc hin theo quy djnh cüa Lut Dâu Ui 
và các van bàn quy phm pháp 1ut khác có lien quan. 

2. Diu kiên di.rçic h tro du tu. 

a) Nhà du tu Co däng k np thus ti tinh Quàng Tr di vâi các ho?t dng 
san xuât, kinh doanh trên dja bàn tinh; 

b) Nba du tu không có vi phm pháp lu.t v du ti.r, dAt dai, thug, môi 
tnr&ng và các quy dnh pháp lut khác trong qua trInh thirc hin dr an; 

c) Dir an chua dixoc Nhà nuóc dAu tu h tang k thut trong Va ngoài hang 
rào du an; 

d) Du an d&u r phâi phü hcp vOi quy hoach cAp quc gia, quy hoch vüng. 
Quy hoch tinh, quy hoach do thj và quy hoch dcm vi hành chInh — kinh tê dc 
bit (neu có); 

d) Vic sr ding dAt thirc hin dir an phãi dung miic dIch, phü hcp vói quy 
hoch, kê hoach sii'x diing dat hang nãm cüa cap huyn dâ duçic co quan nhà nrOc 
có thâm quyên phê duyt theo quy dnh hin hành cUa pháp 1ut ye dat dai; 

e) Du an không chm tin d hoc t?m  ngfxng hoat dng, không vi phm 
các quy djnh tai  Quyêt djnh chap thun chü truong dâu tu hoc các van bàn có 
giá trj tixong duong; 

g) Nhà dAu tu, doanh nghip không dang trong cac tinh trng sau: Phá san, 
tm ngüng hoat dng, mat khá näng chi trâ, dang trong qua trInh giãi the hoc 
dang trong giai don diêu tra, truy to; 

h) Nba dAu ti! np h so d xuAt h trçl theo dñng quy djnh. 

Diu 4. Tiêu chI sAp xp tru tiên danh mic thy an thrçrc ho trq dâu tir 

STT Tiêu chI Mirc dim 
1 Dia bàn có diêu kiên kinh té - xã hôi dàc biêt khó khãn 1.5 
2 Dja bàn có diêu kin kinh t - xâ hi khó khän 
3 Ngành, nghê dc bit i.ru dãi dAu tu 
4 Ngành, nghê uu dâi dâu tu 0.5 
5 Chap hành nghiêm ché d báo cáo dOi vãi dr an dâu tu 

dugc cap phép 
0.5 

6 To vic lam cho 3 lao dng tr& len dôi v&i dr an dâu tu 
vào nOngnghip, nông thôn; t?o  vic lam cho 5 lao dng 
trâ len dôi vâi dir an dâu tu không vào 1mb vrc nông 
nghip, nông thôn 

7 Dáp üng diêu kiin  ye suât dan tu theo quy djnh (nêu cO) 



3 

Chtro'ng II 
CHINH SACH Ut DAI, HO TRO DAU TIJ 

Diu 5. Uu dãi v thug, dit dai và khu hao tài san 

Di vi các hInh thüc txu dâi du tu quy djnh tai  Khoãn 1 Diêu 15 Lut Du 
tu, tinh Quãng Trj cam két thirc hin: Nhà dâu tu thuc dôi tirçing uu di dâu tu 
duçic hu&ng mirc uu dãi cao nhât trong khung quy djnh cüa pháp 1ut Co lien 
quan. 

, .A A A A A A - A Theu 6. Chinh sach ho trq phat trien hç thong ket cau h tang ky thut 
trong và ngoài hang rào diy an thijc hin ngoài khu cong nghip, khu chtrc nãng 

A A thuoc khu kinh te 

1. Müc h trci: 

a) V giao thông: Duçic ngân sách tinh h trcl du tu xây drng dung giao 
thông trong và ngoài hang rào dir an nhu'ng tôi da không qua 03 t' dông; 

b) V cp din, cp thoát nuâc: Ngân sách tinh h trc xây dmg tr?m bi4n 
áp, du0ng din, cap thoát nthc nhung không qua 02 t dông cho tat ca các hang 
mi1c trên. 

2. Thii dim h6 trcx: Nba du ti.r tr bO vn d xây dirng ha tng k5 thut 
trong và ngoài hang rào dir an. Sau khi dir an hoãn thành di vàohoat dng, can 
ctr ho so thiêt kê, dir toán &rçic phê duyt và khôi lugng thrc tê thi cong di.rcic 
nghim thu, thanh quyêt toán, tinh sê xem xét ho trçl kinh phi cho nhà dâu tu. 

Diu 7. H trçr v dào to ngh, phát triên ngun nhân hrc 

1. Diu kin áp di1ng: 

a) Lao dng có h khu thuOng tri tai  Quâng Trj chua qua dào tao  hoc 
chuyên ngành dão t?o  chua phü hcip vOi nhu câu sir ding cüa dir an, can dâo tao 
và dào tao lai; 

b) Co hcip dng lao dng và tham gia BHXH, khi có dü diu kin sau: 

- NgI.thi lao dng có ten trong danh sách dOng BHXH bt buc cüa don vj 
tir dü 3 tháng tr& len tInb den thO'i diem np ho so xin ho trcY; 

- Don vj sr diing ngui lao dng dâ dóng dü BH1XH cho nguOri lao dng 
den thi diem ngi.rôi lao dng np ho so xin ho trq (co xác nhn cüa co quan 
BHXH). 

c) Du an du w sü diing tlr 50 lao dng thiing xuyên tr& len; hoc tü 30 
Lao dng nt tth len; hoc lao ctng là ngithi dan tc thiêu sO; 

d) Nhà d.0 tu phài có h so d xuAt h trg g1ri dn Sâ Lao dngThuong 
binh và Xä hôi dê có can cir lam thu tic ho tro. 

2. Mirc h trq: Mi dij an chi ducic h trçl 01 ln tOi dakhOng qua 100 triu 
dông, môi lao dng chi duc h trq dâo t?o  01 lan trong suôt thai gian Lam vic 
tai dr an s1r ding lao dng cüng chuyên ngành dào tao. 



a) D6i vâi dào tao ngh so c.p, day  ngh dixOi 03 tháng: Th?c hin theo 
quy djnh hin hành cüa tinh; 

b) DM vài dào tao  ngh trung cp ho.c lao dng sr d1ing cong ngh k 
thut cao: Ho trçi 2.000.000 dông/01 lao dng; 

c) Di vói dào tao  ngh trInh d cao ding: H trg 4.000.000 dng!O1 lao 
dng; 

d) Ngun h trçl &rçYc cp tir ngutn kinh phi dào tao  hang näm cüa tinh và 
duçic ho trg thông qua các cci sâ hoat dng giáo dic nghê nghip trên dja bàn 
tinh; các chixong trinh, dir an, hoat dng dào tao  nghê cüa các don vj có lien 
quan. 

3. Thii gian h trçl: Du an dang trong th?ii gian xây drng co bàn và trong 
03 nàm dâu kê tl'r ngày dr an di vào hoat dng. 

Dieu 8. Ho tro' co so' san xuat, kinh doanh di do'i theo quyet dnh  cua 
co' quan nhà ntthc 

1. Diêu kin áp dung: 

a) Co s& san xut kinh doanh thrc hin di di theo Quy& djnh cüa cci quan 
nba nUYC vào CáC khu, c11m cOng nghip trén dja bàn tinh; 

b) Vic di di Co si san xut, kinh doanh drçic thijc hin theo quy djnh cUa 
pháp lut ye Dat dai và pháp lut kháC có lien quan; 

c) Nhà dutu cung Cap dy dñ h so, bao gm: Quyt dnh di djiIthu hài 
dja diem san xuât, kinh doanh cUa Co quan nba nuâc Co thâm quyên; Quyêt djnh 
chap thun chu truong dâu tr (hoc các giây t Co giá trj pháp 19 tuon throng); 
Giây phép xay drng cüa dir an dâu tu tai  vj trI mâi do co quan có thâm quyên 
cap; Dan dé nghj ho trçY cüa doanh nghip hoc CO S san xuât; Giây xác nh.n 
Cüa cap xã ye thai gian doanh nghip hoc CO SO san xuât dã ngirng hoat dng 
tai vi trI cii Va to chüc di d?yi (bàn chinh). 

2. MÜC h tro: 

a) Mi co sO di dOi dlxgC h trg chi phi tháo d, di dOi, 1p dt thit bj may 
moC và nhà xithng tôi da không qua 200.000.000 dông; 

b) Các Co SO san xutthuc di tlrçlng di dOi, nhung ti1 cham drt hoat dng 
se dugc ho trq mt lan dé giãi quyêt nhüng khO khãn sau khi châm dirt hoat 
dng. MOC ho trçi là 200.000 dông (hai tram nghIn dong)/m2 nhà xi.rOng tai  thOi 
diem châm dirt hoat dng, nhixng không qua 100.000.000 dông (met  tram triu 
dông)/co sO. 

Biu 9. H trq phát triên thi truông, cung cp thông tin 

1. H trçY v giOi thiu san phâm: 

a) H trçl min phi trong vic quãng cáo, giOi thiu hInh ânh cüa doanh 
nghip, san phâm trên Trang thông tin din tO tinh Quáng Trj 
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(www.quangtri.gov.vn) và Trang thông tin din tir cüa các Si, ban ngành, dja 
phucing nêu doanh nghip có dé nghj; 

b) Duçic xem xét, htrç gi&i thiu thông tin, hinh ânh v doanh nghip và 
san phâm trong các an phâm quãng bá, xüc tiên dâu tii, thirong mai,  du ljch cüa 
tinh. 

2. H trcl v cung cp thông tin, tLr v.n v thU t1ic dAu tu, kinh doanh: 

a) Nba du tu, doanh nghip, th chüc, cá nhân dirçic cung cp min phi 
thông tin ye môi trtxông dâu ttr, kinh doanh, quy hoach ngành, nghê dâu lit, quy 
hoach si:r dung dat; tiêp cn qu dat khi nghién cru, thrc hin hoat  dng dâu tu, 
kinh doanh trên dja bàn tinh Quãng Trj; 

b) Diiçic h trçl, tl.r vn min phi v thU tic thành ltp doanh nghip; h so 
thU mc hành chInh ye dâu tu, kinh doanh, thU tIic ye dat dai, thU tijc ye xây 
drng, thU tllc ye môi tru&ng vâ các thU tyc hành chInh khác khi có nhu câu; 

c) Drn7c h trçi tu vn min phi v pháp 1 và giãi quyêt khó khän vithng 
mac trong qua trInh hoat dng. 

3. H trq xUc tin du tu, thiiong mai  và du ljch 

a) Doanh nghip, nhà du tu dizçic tao  diu kin, h tr tham gia các hot 
dng xUc tiên dâu lit, thi.rang m?i  và du 1ch do tinh to chrc hoc tinh có dai  din 
tham dir i trong và ngoài nuYc; 

b) Ngân sách tinh h trçi rnt phn kinh phi cho các nhà d.0 Ui có dir an 
dâu tu thuc danh m1ic ngành, nghê uu dâi dâu Ui ho.c dâu ti.r vào dja bàn iru dâi 
dâu tu khi tham gia các hi nghj, hi chg, triên lam dê quãng bá, tim kiêm, ma 
rng thj truang. Mrch trçi là 50% chi phi thuê gian hang và chi phi vn chuyên 
san phâm nhung tong h6 trg tôi da không qua 40.000.000 dông/doanh 
nghip/näm. 

Chirong III 
KINH PHI THI)C HIN 

.x . . -. A Theu 10. Nguon kinh phi thirc hien  tm dai, ho trq dau tir 

1. Kinh phi d thrc hin chinh sách mi dãi, h trçi dâu ti.r d.rçic b tn tr các 
nguôn sau: 

a)Hng näm, ngân sách tinh can di b tn thi thiêu 6.000.000.000 (Sáu t) 
dông dê thirc hin chInh sách uu dãi và ho trçl dâu Ui theo quy djnh nay; 

b) Ngun kinh phi tài trçl, dóng gop cUa các th chtrc, cá nhân trong và ngoài 
n.rac; nguOn kinh phi hqp pháp khác theo quy djnh cUa pháp lut. 

2. Co ch b trI uu dãi, h trg d.0 lit: 

a) Nba du Ui dtrçc xem xét khu tth sê, tin thu, tin thuê dt phâi np và 
các khoãn min, giâm khác khi ducic áp dung chInh sách ixu dãi tai  Diêu 5 Quy 
djnh nay theo quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan; 
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b) Divâi các tru&ng hçip áp diing h trçl du tr ngoài dim a khoãn 2 Diu 
nay, Nhà dâu tu tr bô von thirc hin dir an; Sau khi d? an di vâo hot dng và 
duçc Co quan có cht'rc nàng xác nhn; Can ct ho so dê xuât bô trI iiu dâi, h tr 
dâu tu cüa nhà dâu tu, Co quan có thâm quyên to chirc kiêm tra, thâm djnh, xem 
xét quyêt djnh vic bô trI von uu dâi, ho trçi dâu tu và cách thirc thrc hin u'u 
dâi, ho trci./. 
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