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NGHỊ QUYẾT 
Quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho  

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp  
trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8 

 
 

 

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

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Xét Tờ trình số 143 /TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 47/BCTT-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 
2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Định, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng: 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư 
nước ngoài và doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước) thực hiện hoạt động 
đầu tư sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp:  

a) Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ khu công nghiệp Phú Tài, 
khu công nghiệp Long Mỹ và khu công nghiệp Nhơn Hòa); 
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b) Các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trừ các cụm công nghiệp trên 
địa bàn thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn). 

2. Chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng: 

a) Mức hỗ trợ: 30% giá thuê mặt bằng hàng năm (bao gồm tiền thuê lại 
đất đã được xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các loại phí sử dụng hạ tầng liên 
quan khác). Giá thuê mặt bằng làm căn cứ hỗ trợ hàng năm được tính theo giá 
ghi tại hợp đồng được ký kết giữa các bên.  

b) Thời gian hỗ trợ: Tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt 
bằng lần đầu với nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp. Tổng số tiền hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động của doanh 
nghiệp tối đa không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp. 

c) Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực 
hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.  

 Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách 
tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết này.  

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 
năm 2019./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Thanh Tùng   

 
 


