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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SKHĐT-ĐKKD             Bình Phước, ngày     tháng 9 năm 2021. 

 

Báo cáo những điểm mới về nội dung sửa đổi, bổ sung  

chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
 

 
 

Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh có Công văn số 2230/UBND-TH đề nghị các đơn 

vị rà soát dự thảo Nghị quyết thay thế chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 

trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp. 

Đến nay đã nhận được 08 ý kiến của các đơn vị. Sau khi tiếp thu, giải trình; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo những điểm mới về nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể 

như sau:  

1. Sửa đổi Điều 3 quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi cho phù hợp với 

Điều 13, Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 19, 20 Nghị định 31/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể: 

Bổ sung nội dung: 

(1) Nhà đầu tư không tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư đang được hưởng trong 

trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi 

trường. 

(2) Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư thì được 

xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây: 

- Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế; 

- Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư; 

- Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại. 

(3) Để được áp dụng các biện pháp trên là nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn 

bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. 

2. Sửa đổi Điều 8 về giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất công của Nhà nước không 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, 

cụ thể: 

Dự án đầu tư thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số 

năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu 

đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm 

theo Nghị quyết này thì được tỉnh giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, trừ các trường 

hợp: 

 (1) Chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ 

bản của dự án;  

(2) Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ;  

(3) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.  

(4) Trường hợp chuyển mục tiêu dự án và chuyển mục đích sử dụng đất sang 

thực hiện dự án thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này thì phải thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.  
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Lý do: Hiện nay khoản 12, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ đã quy định cụ thể các trường hợp giao đất, cho thuê đất 

công không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có 

sử dụng đất nên sửa đổi nội dung này theo quy định mới được ban hành, làm cơ sở giao 

đất, cho thuê đất từ quỹ đất công của tỉnh nhằm khai thác có hiệu quả qũy đất, phát 

triển kinh tế - xã hội. Khi nhà đầu tư chuyển mục tiêu dự án và chuyển mục đích sử 

dụng đất sang thực hiện dự án thuộc các trường hợp phải giao đất, cho thuê đất thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất là phù hợp với quy định của Luật Đất đai. 

2. Bổ sung vào Điều 9 nội dung:  

“Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định 

tại Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp”. 

Lý do: Bổ sung cho phù hợp với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản 

hướng dẫn thi hành (theo đề xuất của Cục Thuế tỉnh).  

4. Bổ sung vào Khoản 3, Điều 12 nội dung: Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy 

hoạch và bố trí quỹ đất để phát triển giáo dục, y tế cho người lao động làm việc trong 

các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp. 

Lý do: Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho con, em người lao động làm việc 

trong khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp. 

5. Bổ sung nội dung: “Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp” là ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư vào điểm b, khoản 1, 

Điều 13 của dự thảo. 

Lý do: Bổ sung cho phù hợp với Điểm 6, Mục III, Phần A, Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 

6. Bỏ nội dung: Quy định ưu đãi “về giá các loại đất trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” ra khỏi Điều 13 của dự 

thảo. 

Lý do: Nội dung này trước đây Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đề nghị của Hội 

đồng thẩm định bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020-2024 đưa vào chính sách và Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã thông qua.  

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn 

2053/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/7/2021) thì cần phải đưa nội dung “quy định về giá 

các loại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao” vào quy định, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với  

Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Sở Tài chính 

(Công văn số 1953/STC-GCS ngày 20/7/2021) cũng đề nghị áp dụng nội dung này theo 

bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh. 

7. Bổ sung thêm Chương IV: Quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ 

trợ đầu tư cho các dự án nhà ở xã hội, cụ thể: 

“Điều 16. Hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, rà phá bom 

mìn vật nổ  

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội trên địa bàn tỉnh (chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập. 

Không áp dụng đối với việc đầu tư nhà ở xã hội sử dụng phần quỹ đất 20% tổng diện 

tích đất ở thuộc phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại dành để đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội).  
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2. Nội dung và mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí theo dự toán 

được duyệt gồm: Chi phí lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; chi phí rà phá bom mìn vật nổ.  

3. Điều kiện hỗ trợ: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh được 

quy định tại khoản 1 Điều này chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; chưa được rà phá bom, mìn, vật nổ.”  

“Điều 17. Đầu tư đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật chung của khu vực  

1. Đối tượng: Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị quyết này.   

2. Nội dung: Ngân sách tỉnh đầu tư toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối 

gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện từ nguồn 

vốn đầu tư công, để đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật chung của khu vực. 

3. Điều kiện: Chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong 

phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định tại khoản 1 Điều này trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.” 

Lý do: Hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có 13 khu công nghiệp, khu kinh tế đang 

hoạt động với tổng số công nhân hiện đang làm việc khoảng 64.120 người. Dự kiến đến 

năm 2025 sẽ có 21 khu công nghiệp, khu kinh tế với khoảng 174.014 công nhân. Do 

vậy nhu cầu nhà ở xã hội là rất lớn; tuy nhiên đến nay toàn tỉnh chỉ có 02 dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở xã hội độc lập là dự án nhà ở xã hội Hưng Thịnh và dự án nhà ở xã hội 

Phúc Thành với diện tích khoảng 5,4 ha. Việc thu hút nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở 

xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Đặc thù của dự án nhà ở xã hội là vốn đầu tư cao, thời 

gian kéo dài, chậm thu hồi vốn nên việc hỗ trợ kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, rà phá bom mìn vật nổ và việc nhà nước đầu tư đấu nối hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực là cần thiết để 

thu hút nhà đầu tư tham gia xây dựng dự án nhà ở xã hội, góp phần giảm chi phí đầu tư, 

giảm giá bán nhà; phục vụ nhu cầu nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp của 

tỉnh.  

Việc đầu tư đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật chung của khu vực là nhiệm vụ của Nhà nước, phù hợp với khoản 8 Điều 1 

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 1 

và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Chính phủ. 

8. Bổ sung thêm Chương V: Quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ 

trợ đầu tư cho dự án phát triển du lịch: 

Điều 18. Hỗ trợ xây dựng cơ sở lưu trú du lịch  

1. Địa bàn hỗ trợ:  

a) Địa bàn thành phố Đồng Xoài: Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 

hoặc cải tạo 01 dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn 05 sao; 02 dự án khách sạn đạt tiêu 

chuẩn 04 sao; 02 dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn 03 sao. 

b) Địa bàn thị xã Bình Long và thị xã Phước Long: Mỗi địa phương được khuyến 

khích và hỗ trợ 01 dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 

03 sao và 01 dự án khách sạn nghỉ dưỡng (resort) đạt tiêu chuẩn 3 sao. 

c) Địa bàn các huyện còn lại: Mỗi địa phương được khuyến khích và hỗ trợ đầu 

tư xây dựng mới hoặc cải tạo 01 dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao, 02 khách 

sạn đạt tiêu chuẩn hạng 02 sao và 01 dự án khách sạn nghỉ dưỡng (resort) đạt tiêu 
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chuẩn 02 sao. 

 2. Mức hỗ trợ: 

a) Dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 05 sao: Hỗ trợ theo quy mô buồng ngủ, 

50 triệu đồng/buồng ngủ; mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/01 dự án và dự án có quy mô 

tối thiểu 100 buồng ngủ. 

b) Dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 04 sao: Hỗ trợ theo quy mô buồng ngủ, 

40 triệu đồng/buồng ngủ; mức hỗ trợ không quá 3,2 tỷ đồng/01 dự án và dự án có quy 

mô tối thiểu 80 buồng ngủ. 

c) Dự án khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng (resort) đạt tiêu chuẩn hạng 03 sao: 

Hỗ trợ theo quy mô buồng ngủ, 30 triệu đồng/buồng ngủ; mức hỗ trợ không quá 1,2 tỷ 

đồng/01 dự án và dự án có quy mô tối thiểu 40 buồng ngủ. 

d) Dự án khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 02 sao: Hỗ trợ theo quy mô buồng ngủ, 

20 triệu đồng/buồng ngủ; mức hỗ trợ không quá 400 triệu đồng/01 dự án và dự án có 

quy mô tối thiểu 20 buồng ngủ. 

đ) Dự án nâng cấp, cải tạo khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 

hạng 03 sao: Hỗ trợ theo quy mô buồng ngủ, 20 triệu đồng/buồng ngủ; mức hỗ trợ 

không quá 01 tỷ đồng/01 dự án. 

3. Điều kiện, nguồn vốn và phương thức hỗ trợ 

a) Điều kiện hỗ trợ: 

- Các dự án được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và cam kết kinh doanh dịch vụ du lịch từ 05 năm trở lên trong thời 

hạn quy định này có hiệu lực đều được hỗ trợ sau khi cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.  

- Nhà đầu tư được hỗ trợ phải cam kết duy trì hoạt động từ 05 năm trở lên.  

b) Nguồn vốn hỗ trợ: Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

c) Phương thức hỗ trợ: Khi dự án hoàn thành, được cơ quan thẩm quyền công 

nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch hoặc công nhận hạng sao, nhà đầu tư gửi hồ 

sơ có liên quan của dự án đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị nhận hỗ trợ 

đầu tư.  

Điều 19. Hỗ trợ kinh doanh lữ hành du lịch  

Trong trường hợp xảy ra đại dịch được nhà nước công bố làm ảnh hưởng trực 

tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký thành lập cơ sở 

kinh doanh lữ hành đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành quốc tế và nội địa trên địa bàn tỉnh được phép đề nghị rút 50% tài khoản đã ký 

quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (250 triệu đồng) và rút 70% tài 

khoản đã ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa (70 triệu đồng) để bù 

đắp những chi phí và duy trì hoạt động của cơ sở. 

Lý do: Hiện nay, ngành Du lịch của tỉnh là một trong những ngành rất kém phát 

triển; để thu hút, kích cầu phát triển tiềm năng Du lịch của tỉnh Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch đã đề xuất bổ sung nội dung này vào chính sách; phù hợp với Kế hoạch số 71-

KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 

16/7/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và 

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ và 

giải pháp phát triển du lịch Bình Phước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sở Kế hoạch 

và Đầu tư ước tính toàn bộ kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ trên khoảng 55,6 tỷ 

đồng, nằm trong khả năng ngân sách tỉnh có thể cân đối.  
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Đồng thời, việc hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch được rút tài 

khoản đã ký quỹ là cần thiết để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong trường hợp 

xảy ra đại dịch. Việc hỗ trợ này chỉ về mặt thủ tục, không dùng tiền từ ngân sách. 

 9. Bổ sung thêm Khoản 4, Điều 22 và Khoản 4, Điều 23 (trước đây là điều 

18, 19) về lĩnh vực xã hội hóa:  

“Khoản 4, Điều 22: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách 

nhiệm xây dựng mức trần giá dịch vụ để có cơ sở cho nhà đầu tư thực hiện”. 

“Khoản 4, Điều 23: “Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để cho nhà đầu tư 

thuê đất thực hiện dự án xã hội hóa, sau khi hết thời hạn thuê sẽ được nhà nước hỗ trợ 

chuyển mục đích sử dụng đất về mục đích ban đầu nếu cá nhân có yêu cầu”. 

Lý do: Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với chủ trương xã hội 

hóa của tỉnh và trung ương. 

10. Tại Điều 27, trước đây là Điều 23 “Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối 

với lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

Bỏ nội dung: “Tất cả các dự án không phải thẩm tra công nghệ trừ các dự án quy 

định tại Điều 30, Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư và Điều 13 Luật 

Chuyển giao công nghệ. 

Lý do: Luật Đầu tư năm 2020 không quy định dự án đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn không cần phải thẩm định công nghệ. Do vậy bỏ nội dung này cho phù hợp. 

11. Sửa đổi toàn bộ Phụ lục I về “Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư” cho 

phù hợp với 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. 

12. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phụ Lục V theo đề xuất của Cục Thuế 

như sau: 

12.1. Bỏ nội dung tại Tiết a, Điểm 3, Mục II, Phần A: 

“a) Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới của doanh nghiệp trồng trọt, chăn 

nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn”. 

12.2. Sửa đổi điểm d, khoản 1, Mục I, Phần A: 

“d) Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao; 

12.3. Sửa đổi điểm g, khoản 1, Mục I, Phần A: 

 “g. Doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản 

phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước 

ngày 01 tháng 01 năm 2015, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và được cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi 

về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 

04/6/2021 của Chính phủ. 

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ưu đãi thuế thực 

hiện theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ. 

Khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Danh mục sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ ưu tiên phát triển có sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế có liên quan”. 

12.4. Sửa đổi khoản 2, Mục I, Phần A: 
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“ 2. Thuế suất ưu đãi 10% áp dụng suốt thời gian hoạt động đối với 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp; 

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện 

xã hội hóa quy định tại Khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã 

hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật 

Nhà ở; 

c) Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo 

in theo quy định của Luật Báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất 

bản theo quy định của Luật Xuất bản; 

d)  Thu nhập của doanh nghiệp từ: Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội khó khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh 

chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 12/2015; đầu 

tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm, bao 

gồm cả đầu tư để trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê bảo quản nông sản, thủy 

sản và thực phẩm; 

đ) Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác 

xã quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 12/2015 của Chính phủ. 

12.5 Bổ sung điểm c, khoản 3, Mục II, Phần A: 

 “c. Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công 

nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi). 

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các 

quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô 

thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I 

trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn 

thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công 

nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Việc xác định đô thị 

loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ quy 

định về phân loại đô thị”. 

Lý do: Theo góp ý của Cục Thuế tỉnh, cho phù hợp với Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành. 

13. Tại các Điều 9, 10, 13 và Phụ Lục V: Bỏ một số cụm từ theo nội dung rà 

soát, góp ý của Bộ Tài chính cho phù hợp với Luật Thuế, Luật Đầu tư cụ thể như sau: 

- Tại Điều 9: Bỏ cụm từ ngành nghề. 

- Tại Điều 10: Bỏ cụm từ Bỏ cụm từ “Tùy theo ngành nghề và địa bàn đầu tư 

quy định tại phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Quy định này”. 

- Tại Điều 13:  

+ Bỏ cụm từ Bỏ cụm từ “thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp, hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Phụ 

lục V, hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp;  
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+ Bổ sung cụm từ “khu chức năng trong khu kinh tế là dự án thuộc ngành nghề 

đặc biệt ưu đãi đầu tư”.  

- Tại Điểm d, Khoản 1, Mục I, Phần A, Phụ lục V bỏ nội dung “doanh nghiệp 

khoa học công nghệ”. 

 
  

Nơi nhận:                         
- TTTU; 

- HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Các doanh nghiệp; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD (h). 
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