
uÿ n^q,N NIIÂN pÂN
rïNn nÀ xenn

sô,â0 lzotBtQD-uBND

cgNG noÀ xÂ Het cHÜ Ncuia vIPT NAM
DOc lâp - TU dp - Henh phüc

Hà Nam, ngày 0l thdng I nàm 2018

GTiNV À IPI 'YETi 
TT{

r'\s l.ttis
:r','iirri.?r-l

QUYÉT DINH
hành co ché, chfnh sâch uu dâi tlàu tu
Khu Dçi hgc Nam Cao tÏnh Hà Nam

(r-1 Ihüri

... CON(I

llld BAN NHÂN OÂN TiNU HÀ NNNA

Càn cür Lufut Tô chthc chinh qryèn ilia phuong ngày I9 thdng 6 nàm 2015;

Càn cû Luqt Eàu tu ngày 26 thdng I I nàm 2014;

Cdn cû Luqt Diit tlai ngày 29 thdng I I nàm 20t 3;

Cdn cû LuQt Doanh nghiÇp ngày 26 thdng I I nàm 2014;

Càn cû LuQt Thué thu nhQp doanh nghiQp ngày 03 thdng 6 nàm 2008;

Càn cû Luqt Sùa cfü bô sung mat sé clièu cùa Luqt Thué thu nhqp doanh
nghiçp ngày I9 thdng 6 nàm 2013;

Càn cû Nghi dinh s9 118/2015/ND-CP ngày t2 thdng Il nàm 2015 cùa
Chïnh phrû quy dinh chi fiét và huông dàn thi hành mçt sô dièu cùa Luqt Dàu tu;

Cdn cû NShi dinh sô 69/2008/ND-CP ngày 30 thdng 5 nàm 2008 cûa
Chinh phù vè chinh sdch khuyén khich xd hçi hôa dét vôt idc hoqt dQng trong

aJ

linh vçc giéo dyc, dqy nghê, y tê, vàn hôa, thê thao, môi truùng;

Càn cdr Nghi dinh sii SL|ZO|4/ND-CP ngay 16 thdng 6 ndm 2014 cûa Chinh
tÇ

phù s*a iîôi, bô sung mçt sô tliêu cùa NShi dinh sô 69/20081ND-CP ngay 30 thàng
5 nàm 2008 cru Chinh phù vè chinh sdch khuyén khich xd hçi hôa dôt vA càc hoqt
dçng trong lînhvçc gido ù4c, dqy nghè, y té, vàn hôa, thé thao, môi truàng;

Cdn cdc Thông w sé æ/2016/TT-BTC ngày 17 thdng 6 nàm 2016 cùa Bç
Tài chinh rè hnông dân thrc hiÇn tnt ddi clàu tu theo quyàirh cùa Luqt Dàu w
và Ngh! dlnh sé tI8/2015/ND-CP ngày 12 thdng Il nàm 2015 cùa Chinh pht)
qtty itinh chi tiâ và huông dàn thi hành mlt sô dtèu cûa Luqt Dàu tu;

Càn ctb Thông tr sd 135/2008/TT-BTC ngày 3l thdng t2 ndm 2008 cûa
BO Tài chinh huông dân Nghi dinh tii OgtZOOStllO-CP ngày 30/5/2008 cùa
Ch{nh phù và chinh sdch khuyén khich xd hçi hôa dtit vôi cdc hoqt dçng trong
linhvlrc gido dqc, dqy nghè, y té, vàn hôa, thé thao, môi truàng;

Càn cû Thông w sé 156/2014/TT-BTC ngày 23 thdng t0 nàm 2014 cùa
Ba Tài chinh sùa dét, bô sung mqt sé dièu cùa Thông tu sé t 35/2008/TT-
BTC ngày 3l thdng 12 nàm 2008 cùa Bç Tài chinh huông dâ1 Nghi dinh
sô 69/2008/1,{E-CP ngay 30 thdng 5 ndm 2008 cûa Chinh phû vê chinh sdch
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khuyên klich xd hçi h9a dôi vôt cdc hoqt dSng trong linh vçc gido duc, dqy
nghê, y tê, vàn hôa, thê thao, môi truàng;

Cdn cür AuyA cfinh sô,1748/8D-TTg ngay 27 thdng 9 nàm 20tj cùa Thù
tuong Chinh ph,û phê duyÇt Dê dn xcy dWng Khu Dqi hçc Nam Cao tînh Hà Nam;

Theo dè nshi cùa Truông ban Ban quàn lÿ Khu Dqi hçc Nam Cao,

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyét dinh này quy ttinh Co ché, chinh sâch
uu dâi dàu tu vào Khu Eai hçc Nam Cao tinh Hà Nam.

Dièu 2. Quyét dlnh này cô hiêu lUc kê tir ngày 13 thang 8 nàm 2018.

Dièu 3. Chanh Vàn phông UBND tinh, Truông ban Ban qufur 1ÿ Khu Dai
hgc Nam Cao; Thü truongcâc Sô, ban, ngàrnh; Chü tich Uÿ ban nhân dân huyÇn
Duy Tiên, thành pfrO ffrri Lÿ; câc tô chüc, câ nhân cô liên quan chlu trâch nhiêm
thi hành quyêt dirü:, này./y/

Noi nhQn:

- Vân phông Chinh phü;

- Cuc Kiêm tra VBQPPL - B§ Tu phâp;

- Câc Bô: KH&DT, Tàichinh, TN&MT;

- TT Tinh ùy, TT HDND tinh;

- Chü tich, câc PCT UBND tinh;

- Công TTDT tinh, Eài PTTH tinh, Bâo HàNam;

- Nhu ttièu 3;

. VPUB: LDVP, KGVX;

- Luu: VT, KT.

TM. ÛY BAN NHÂN »Âx
KT.CHÛ TICH

TICH

Bùi Quang Câm



uÿ nax xuÂx uÂx
riNn HÀ Nau

ceNG uoÀ xÂ ugl csÛ xcula vIET NAM
Dôc Iâ,p - Tg dp - H?nh Phüc

Co ché, chinh sâch uu tlâi tlàu tu
u Dai hoc Nam Cao tinh Hà Nam-at,

theo Quyû dinh sô10 /2018/QE-UBND
018 cùa Ûy ban nhân dôn tinh Hà Nam)

vào Kh
(Ban hành kèm

nsày 0l /8/2

Chuong I. QUY DINH CHUNG

Dièu 1. Phçm vi tlièu chinh và tl6i tugng âp dgng

1. Pham vi dièu chinh: Quy dinh này quy dlnh co ché, chinh sâch uu dâi
cÏàu tu Aôi vOi câc tô chüc, câ nhân trong nuôc và nuôc ngoài cô hopt dQng dàu

tu, kinh doanh t4i Khu Dai hqc Nam Cao tinh Hà Nam.
2. Eôi tugng âp dpng: Ban quâr lÿ Iftu Dpi hgc Nam Cao tïnh Hà Nam

(g9i chung là Ban quân lÿ); câc co quan quân lÿ nhà nuôc và câc tô chüc, câ
nhân c6 liên quan dén hoat dông dàu tu kinh doanh trong Khu Dai hgc Nam Cao
tinh Hà Nam (ggi chung là Khu Eai hqc).

Dièu 2. Giâi thich tùr ngü

9U ,e" phù hoo vôi chüc nàng cüa Khu D4i h9c là câc dU ân c6 mpc tiêu,
tinh chât, co câu chüc nàng phù hçrp vôi quy dinh tai câc Khoân 3,4,5, Dièu t,
Quyét <tinh sô 1748/QD-TTg cüa Thü tuông Chinh phü ngày 27 thénq 9 nàm
29!3 phê duyÇtDê rân xây dung Khu Dai hsc Nam Cao tinh Hà Nam, dông thùi
phù hçp vcri quy hopch phân khu dugc Üy ban nhân dân tinh phê duyÇt tai Quyét
itinh sô 1083/QD-UBND ngày 16 thâng 8 nàm 2012.

Co sô thgc hiÇn hogt clQng công nghe cao là d\r an, công trinh do tô chric,
câ nhân dàu tu t4i Khu Dai hqc dê thya hiên câc hopt dQng nghiên cûu, phât
triên, tim kiém, .huyêr, giào, àg aUng công ngf,e cao; dào tpo nhân lgc công
nghê cao; uom t4o công nghê cao, uom t4o doanh nghiÇp công nghÇ cao; cung
tmg d[ch vp công nghç cao phù hçrp vôi chirc nàng cüa Khu D4i hqc.

Chuong II. CÂC QUY DINH CU THÉ

Mgc I
Lfu tlâi dàu tu

Eièu 3. ffu dâi vè aât aai

1. Miên toan bQ tièn thuê dât cho câ thoi han thuê trong câc trucmg hçp sau:

a) Dât Aé Aàu tu dy an xây dung công trinh thu§c co sô thuc hiên xâ hôi
hôa d6i vôi câc ho4t tI§ng trong linh vgc giâo dpc, day nghè, y té, vàn hoâ, thê
thao, môi truùng, giâq cllnh tu phâp dâp ung <lièu kiÇn dugg huong chinh sâch

khuyén khich pfrai triê" xâ hQi hôa theo quy dlnh t4i Dièu 2 Nghi dinh sô

69/20084IE-CÈ ngày 30 thang 5 nàm 2008 cüa Chfnh phü vè chfnh sâch
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khuyén khich xâ hQi hôa dôi vôi câc ho4t ilQng trong lïnh vgc giâo dgc, d4y
nghè, y té, vânhoâ, thê thao, môi truùng.

b) Dât aé dàu tu dg ân xây dung nhà ô cho hgc sinh, sinh viên, chuyên
gia, cân bQ, giang viên thuê khi hçc tâp,.Iàm viÇc tpi Khu Dai hgc theo quy
hopch dugc co quan nhà nuôc cô thâm quyên phê duyÇt.

c) Phân dât xay dWrg công ftinh giao thông và hp t*g tV thuQt, clât cây
xanh, dât mët nuôc, công viên sü dUng voi mgc dich công cQng trong Khu Dpi hgc.

. Truôrng hpp diên tfch xây dpg công trinh giao thông và hp tâng ki thuQt,
dât cây xanh, dât m{t nuôc, công viên thuQc ranh giôi câc dU an thanh phân phâi
dâp rmg dièu kiÇn sau:

- Dugc câp cô thâm quyèn phê duyÇt quy ho4ch chi tiét xây dpg ho{c
quy hoqch tông m{t bàrg xây dlmg công trinh;

- Cô két niSi tryc tiép và dugc sü dpng chung vôi câc công trinh ha tâng kÿ
thuflt, công trinh công cQng cüa Khu Dai hqc.

2. Miën tièn thuê dât trong và sau thùi gian miên tièn thuê dât cüa thài
gian xây dWng co bân eOi vOi câc dy an dàu tu trong Khu Dpi h9c thgc hiÇn theo
quy dinh cüa phâp luat vè dât dai.

3. pât aé Aàu tu xây dUng câc co sô thgc hiÇn ho4t dông công nghÇ cag
phÈ hçp vôi chüc nàng cüa Khu Dai hqc 6uec. âp 9Urre tôi da câc uu. dâi vê
miên, giâm tiên tiên thuê dât nhu câc quy dlnh vê miên, giâm tiên thuê dât trong
Khu công nghÇ cao t4i Nghi dinh35l2017^lD-CP ngày 03 thang 4 nàm 2017
cüa Chinh phü qyy dinh vè thu tièn sir dpng dât, thu tièn thuê dât, thuê m{t nuôc
trong Khu kinh tê, Khu công nghÇ cao.

Dièu 4. Ifu tlâi vè thué

l. Uu dâi vè thué suât thué thu nhâp doanh nghiÇp:

a) Thué suât l0% su6t thôi gian ho4t dông aOi voi thu nhQp cüa doanh
nghiÇp thgc hiÇn.dU ârr, hopt clQng xâ hqi hôa trong câc linh vgc giâo dpc - dào
t4o, d4y nghê, y tê, vàn hôa, thê thao, môi truôrng, giâm dinh tu phâp.

Doanh nghiêp duo. c.h**e uu dâi phâi dâp img câc dièu kiÇn vè lo4i hinh,
tiêu chi, quy mô, tiêu chuân cüa câc co sô thyc hiÇn xâ hôi hôa theo danh mqc
do Thü tucnrg Chinh phü quy dinh.

b) Thué suât thué thu nhpp doanh nehiÇp l.O% dôi v«ri doanh nghiÇp dàu

tu xây dpng nhà ô xâ hqi trong Khu D4i hgc chi dê cho thuê.

2. üu dâi vè thoi gian miên, giâm thué thu nhâp doanh nghiêp dtii voi câc

diii tuqng quy cl[nh t4i Khoan I Dièu này thgc hiÇn theo quy ttlnh cüa phâp luQt

vè ffrué, pÉap tuat rrè Nfra ô, phâp luQt vè linh vyc xâ hQi hôa cô liên quan.

3. Uu dâi vè thué nhap khâu:

Miën thué hang hôa nhflp khâu dê tAo tài san cO ainf, là câc lo4i trang thiét
b!, công nghç kÿ thuât dùng dê thyc hiÇn câc hopt dQng clàu tu xây dpg dp ân,
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công trinh hoëc phUc vg giang d4y, hgc t4p trong câc co sÔ dào t4o, nghiên ciru
mà trong nuôc chua sân xuât dugc.

Mgc 2
Hô trtr tlàu tu

Dièu 5. Hô trg tlàu tu két câu rra tàng

HÇ thông hp tâng kÿ thupt thiét yéu dugc dâm bâo ilàu u xây dpg ilén
chân tuùng rào câc dU an thanh phàn trong Khu Dpi hgc Nam Cao.

Nguàn vôn giâi phông mët bàng và dàu tu ha tâng kÿ thuât thiét yéu cüa
Khu Dai hgc dugc bô tri ttr nguàn vôn hô trg cô mpc tiêu cüa ngân sâch Trung
uong, .10" qà" tu phgt triên Jria ngân sâch àia phucrng, câc khôân thu tièn sü
dung dât, tiên thuê dât, tiên dâu giâ sü dung dàt câc khu chirc nàng trong Khu
D4i hgc, vôn tin dUng do nhà nuôc bâo lânh, vôn tin dUng dâu tu phât triên cüa

l,inhà nuôc, vôn cTâu tu theo câc hinh thüc PPP và BCC, vôn hô trg phât triên
chinh thûc (ODA).

Dièu 6, Câc hô trg khâc

l. Bq, quân lÿ là «Iàu môi huong dâ" nhà dàu tu vè quy trinh, thü tpc dàu
tu; Cung càp câc loai dich vg công cho nhà dâu tu, thUc hiên crâc thü tUc hành
chinh vè quy hoqch, clàu tu xây dpg, dât dai, môi truùng, lao <tô"g.

2 H6 trg, cung câp dày clü thông tin, tài liÇu vè quy ho4ch xây dpg Khu
D4i hgc cüng nhu dW ân liên quan cho nhà dâu tu.

3. Gioi thiÇu, cung img câc dich vU môi giôi dich vU tu vân, thi công xây
dUng ... do câc tô chürc, doanh nghiÇp cô nàng lyc trên dia ban tinh thgc hiê;.

4. Hô trg, cung câp miên phi câc dlch vg quang bâ hinh â,r:h câc nhà dàu
tu thgc hiÇn dg rin dâu tu t4i Khu D4i hgc trên website cüa Ban quan lÿ và câc
co quan quan lÿ hàrh chinh nhà nuôc trong tinh.

Chuong 3. TÔ CHTIC THUC HIpN

Dièu 7. Trâch nhiÇm cüa co quan quân lÿ nhà nuôc

1. Trâch nhiÇm cüa Ban quan lÿ

a) Chü tri, phôi hçrp vôi câc Sô, ban ngành liên quan thgc hiÇn quy dinh
này; phôi hçrp voi câc dcvn vi liên quan hucmg dâx nhà dàu tu âp dung câc uu dâi
theo quy dlnh này và câc uu dâi khâc dugc huông theo quy dinh cüa phâp luft.

b) Chü ti phôi hçrp vôi câc co quan quân lÿ nhà nuôc cô liên quan tô chüc
tA ., À '«ïâu giâ quyên sü dgng câc lo4i dât chtic nàng theo quy hopch Khu Dpi hgc; thu
và sü dUng dune mpc dich câc khoan thu ttr ilât dai trong Khu Eai h9c dugc Üy
ban nhân dân tinh üy quyèn.

c) Phôi hçrp voi Sô nganh, dla phuong tham mtru Üy ban nhtu dân tinh ké
/ u tr' ' t -\ 

' '

hopch thu hôi dât, giâi phông m4t bàng và xây dUng h4 tâng kÿ thu4t thiêt yêu
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dén chân tuôrng rào câc dU an thanh phân trong Khu D4i h9c dâm bâo theo tién
dQ xây dyng, ho4t dQng cüa nhà dàu tu.

2.TrâchnhiÇm cüa Sô Ké hoach và Dàu tu

a) Cân aOi, Uô tri nguôn v6n ngân sâch dé thUc hiên giâi ph6ng mét bàng
và dàu tu xQv dung du an ha tâng kÿ thuât thiét yéu ctén chân tuongiao câc du
an thành phân trong Khu Dpi h9c itâm bâo tién ctô hoet dông cüa dg an ctàu tu.

. b) Dièu phôi, quân.lÿ và huông dân nôi dung câc chuong trinh sti dr,rng
nguQn vôn trong tinh (vôn ODA, vôn vay uu dâi cta câc nhà tài trcy và câc
nguôn vôn khâc) dôi voi câc dg an dâu tu vào Khu D4i h9c.

_c) Chü tri phôi hqp vôi Ban quan lÿ và câc Sô, nganh liên quan xem xét
câc dièu kiÇn cÏugc hucmg uu dâi, hô trq clàu tu aôi vOi câc dy rin dàu tu vào Khu
pai hoc theo quy tlinh này. và câc quy ttinh khâc cüa phâp luflt cô liên quan trinh
Uy ban nhân dân tinh quyêt dinh.

3. Trâch nhiÇm cüa Sô Tài chinh

a) fhôi hçp vôi Sô Ké hopch và Dàu tu bô trf nguôn kinh phi câc dg an
thuQc trâchnhiÇm cüa ngân sâch nhà nuôc kip thùi, cô hiêu quâ clâm bâo tién clQ

cüa dp an.

. b) P!ôi hçp vôi câc co qu.an liên quan thâm ilinh eiâ dât cp tfré Oé tintr
tièn thuê dât, tièn sü dpng aât AOi voi câc du an dàu tu vào Khu Dai hqc theo
quy dlnh khi dusc dè nghi.

 .TrâchnhiÇm cüa Sô Xây dçng

fhôi hqp u., B* quan lÿ và câc dcvn v! liên qqan trong quâ qinh thâm dinh
quy ho4ch chitiét xây d1mg, quy ho4ch tông m{t bàrre sü dpng aât Oê xâc clinh
lo4i công trinh, dU rân dugc huong uu dâi, hô trq theo quy tlinh này và câc quy
ttlnh cüa phâp luât vè xây dpg.

5. Trâch nhiÇm Sô Tài nguyên và Môi truong

a) Tiép nh?n và giâi quyét theo quy dinh câc thü tçc vè Aât dai, môi
truùng cho chü dàu tu thgc hiÇn dU an vào Khu Dai hqc.

b) Tham muu Üy ban nhân dân tinh phê duyÇt ké hoach sü dpng eât nang

nàm cüa câp huyÇn dê thUc hiÇn công tâc thu trôi eât, frô trg, giâi phông mat
bàrg, giao d-ât, cho thuê dât, chuyên mlrc ilfch sü dpng dât.

6. Trâch nhiÇm Cuc Thué

a) Phôi hçrp vôi Ban quan lÿ tuyên truyèn, phô bién, huong.dân thUc hiên

câc tru dâi theo quy dinh này và câc quy dinh khâc cüa phâp luât vê thuê.

b) Xâc clinh nghia vs tài chinh theo thâm quyèn aôi vOi câc dU ân dàu tu
cüa nhà dàu tu theo quy tllnh cüa phâp luqt.

7 . TrérchnhiÇm cüa Üy ban nhân dân câc huyÇn, thanh phô
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a) Phôi hçrp vôi Ban quân lÿ, câc co quan chuyên môn thuQc tinh ptrô Uién

quy dinh này và.â. qrry dlnh khâc cüa phâp Iuât cô liên quan cho câc itôi tuqrrg
dugc huông chinh sâch tru <lâi <tâu tu thuQc clia ban.

b) Chü tri,.ph6i Içp ,oi câc d«vn v! liên qyan tô chüc thyc hiÇn.công tâc
giâi phông mët bàrg, bô tri tâi dinh cu dâryn bâo tién dô du ân cüa nhà dàu tu.

c) T4o dièu kiên cho nhà dàu tu triên khai dàu tu xây dgng và thgc hiÇn
câc hoat clông dàu tu kinh doanh trong Khu Dpi hgc thuQc phem vi quâur lÿ vè
dla giôi hanh chfnh.

d) Dua dy ân cüa nhà dàu tu vào ké ho4ch sü dpng «Iât hang nam dé tô
chüc thUc hiÇn theo quy dinh.

8. Trâch nhiÇm cûa câc dcrn vi liên quan khâc

Chü dQng ptrôi frçrp voi Ban quan lÿ trong viÇc triên khai thuc hiÇn quy
«tlnh này.

Dièu 8. Trâch nhiÇm cüa nhà tlàu tu
l. Phôi hçp vôi câc- Sô, Ban, ngành, Üy ban nhân dân huyÇn, thà,r:h phô và

câc don v[ cô liên quan clé thyc hiÇn tôt quy ttinh này.

2. Sü dlrng kinh phf du-o. c uu dâi, hô trq dung mgc dich, phpc W æu tu xây
dgng dU an, tô chüc hopt dQng sân xuât kinh doanh tAi Ktru Dai Èqc cô hiÇu quâ.

, 1. Dinh kÿ bâo câo tinh hinh triên khai thgc hiÇn dg ân, ké ho4ch sü dçng
nguôn kinh phi uu dâi, hô trq cho Ban quan lÿ dê tông hçp bâo câo Üy ban nhân
dân tinh theo quy dinh.

Dièu 9. Dièu khoân thi hành

Ngoài quy dlnh tpi Quyét dinh này, câc quy dinh khâc dièu chinh hopt
<ïqng cüa Khu Dpi hgc Nam Cao tinh Hà Nam dugc thUc hiên theo câc vàn ban
quy phAm phâp luêt hiçn hành.

Trong quâ trinh.tô chirc thuc hiên c<r ché, chinh sâch này, truôrng hçp c9
vuong mâc, câc nhà dàu tu, Sô, ban, ngành; Üy banxhân dân huyÇn, thành phô
và ciic tlon vi liên quan phan anh vê Ban quân lÿ dê bâo câo Uy ban nhân dân

tinh xem xét, quyét dinh.p

TM. ÛY BAN NHÂN »ÂX
KT.CHÛ TICH

TICH

i Quang Câm




