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           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        Bình Phước, ngày        tháng 9 năm 2021 

          DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT  

Ban hành quy định về chính sách khuyến khích,  

ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA …., KỲ HỌP THỨ … 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm  2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật về thuế ngày 26 tháng 
11 năm 2014; 

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
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Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 

5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi 

trường; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất 
khẩu, Thuế nhập khẩu; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 
sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai; 

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh 
tế, Khu công nghệ cao; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ -CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn;  

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 142/2018/NĐ -CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 
Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;  
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Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 

04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 
10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 

năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện xác định tiêu chí dự 

án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, 

doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 
doanh nghiệp công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 

tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định 
quy định về thuế; 

Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-

BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-139-2016-nd-cp-le-phi-mon-bai-315033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
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định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về thuế;  

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài về việc hướng 

dẫn Nghị định số 45/2014/-NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về 
thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng hướng dẫn 

Nghị định số 46/2014/-NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu 

tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết một số điều của Luật Du 
lịch; 

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC 

ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến 
xe khách;  

Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh 

doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung danh mục công 

nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 

66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Xét Tờ trình số …./TTr- UBND ngày …. tháng … năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số …./BC-HĐND-KTNS ngày … tháng … năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-45-2014-nd-cp-thu-tien-su-dung-dat-234574.aspx
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2021 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của 
các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về chính sách khuyến 

khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quy định về chính 

sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ …. 

thông qua ngày … tháng … năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng 

… năm 2021./. 
 

Nơi nhận:  
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư 

pháp (Cục KTVB); 

- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CNTTTT; 

- LĐVP, Phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT. 
 

 

           CHỦ TỊCH 
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