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

           SỞ TÀI CHÍNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:         /STC-DNTH                     Bình Định, ngày      tháng 10  năm 2022 
V/v tiếp tục triển khai thực hiện 

chính sách hỗ trợ giá thuê mặt 

bằng theo quy định tại Nghị quyết 

số 41/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh 

 

    

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh tại Báo cáo 

số 54/BC-KTNS ngày 11/7/2022 về Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định chính 

sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là 

DNNVV) tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp (viết tắt là KCN, CCN) trên 

địa bàn tỉnh; ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 

134/TTHĐND ngày 14/7/2022.  

Trên cơ sở đánh giá và kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách 

- HĐND tỉnh, Sở Tài chính thông báo kết quả triển khai chính sách hỗ trợ giá thuê 

mặt bằng theo Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND trong thời gian qua và đề nghị 

các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chính sách trong thời gian tới 

như sau:    

 I. Kết quả triển khai chính sách trong thời gian qua  

1. Công tác triển khai: Sau khi Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND và Quyết 

định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 được ban hành và có hiệu thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Sở Tài chính đã có Hướng dẫn số 3397/HD-

STC ngày 28/12/2018 gửi đến các Sở, ban, ngành có liên quan về chính sách hỗ 

trợ theo quy định tại Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND. Tuy nhiên, trong giai 

đoạn 2019-2021, Sở Tài chính vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các 

DNNVV và các địa phương (Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp thuộc UBND 

cấp huyện) gửi về đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết trên. 

2. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế: Theo đánh giá của Đoàn giám sát Ban 

Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh, thì hầu hết UBND cấp huyện chưa thực hiện phổ 

biến, hướng dẫn đến các đối tượng thụ hưởng chính sách nắm bắt được nội dung 

của chính sách; cũng như chỉ đạo cho Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp 

(thuộc huyện quản lý) và các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp nắm được thông tin để hướng dẫn các DNNVV đăng ký hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ.  
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II. Công tác triển khai trong thời gian đến 

Để tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng theo Nghị quyết 

số 41/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống trong 

thời gian đến theo như kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách - 

HĐND tỉnh. Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thị xã, 

thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện) phối hợp, triển khai một nhiệm vụ sau: 

1. Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố: đề nghị khẩn trương thực hiện 

phổ biến, hướng dẫn đến các đối tượng thụ hưởng chính sách nắm bắt được nội 

dung của chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh; đồng thời chỉ đạo cho Ban quản lý các khu, cụm 

công nghiệp (thuộc huyện quản lý) và các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp trên địa bàn nắm được thông tin để hướng dẫn các DNNVV 

đăng ký hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

2. Đối với các sở, ngành: Đề nghị Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư phối hợp với các địa phương hướng dẫn cụ thể về điều kiện, hình thức, hồ sơ, 

quy trình thủ tục để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và được hỗ trợ giá thuê 

mặt bằng theo quy định. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính thẩm định hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.  

3. Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ đã gửi về Sở Công Thương, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố (nếu có). Sở Tài chính đề nghị 

các đơn vị khẩn trương gửi hồ sơ về Sở Tài chính để phối hợp các sở, ngành có 

liên quan thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.   

4. Về quy trình gửi, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ được thực hiện như sau:  

a) Đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ thực 

hiện theo như Hướng dẫn số 3397/HD-STC ngày 28/12/2018 về việc thực hiện 

Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh (đính kèm 

Hướng dẫn số 3397/HD-STC). 

b) Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ(theo mẫu tại Phụ lục I của Hướng dẫn số 3397/HD-

STC). 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực). 

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

vừa (theo mẫu tại Phụ lục II của Hướng dẫn số 3397/HD-STC). 

- Dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng theo quy định (bản sao chứng thực 

quyết định phê duyệt). 

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp thuộc đối tượng được ưu tiên lựa chọn 

hỗ trợ theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 3 Quy định chính sách ban hành 
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kèm theo Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh 

(đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng được ưu tiên lựa chọn hỗ trợ). 

- Bản sao hợp đồng thuê lại mặt bằng trong khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh (có chứng thực). 

- Bản sao chứng từ DNNVV đã thanh toán tiền thuê lại mặt bằng cho nhà 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp (có chứng 

thực). 

- Bản sao Báo cáo tài chính do doanh nghiệp xác lập của năm trước liền kề 

thời điểm có văn bản đề nghị hỗ trợ. 

c) Quy trình thủ tục hỗ trợ: 

- Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại UBND cấp huyện (địa 

bàn nơi doanh nghiệp đầu tư). UBND cấp huyện chỉ đạo cho Ban quản lý các khu, 

cụm công nghiệp trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra hồ sơ đủ 

điều kiện hỗ trợ theo quy định và gửi về Sở Tài chính bằng văn bản điện tử. Sau 

khi tiếp nhận, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các ngành có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Về thời gian giải quyết hồ sơ và thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp thực 

hiện theo như Hướng dẫn số 3397/HD-STC ngày 28/12/2018 của Sở Tài chính. 

 Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn đến các sở, ngành có liên quan; UBND 

huyện, thị xã, thành phố biết phối hợp, triển khai, thực hiện./.  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- TTHĐND tỉnh (thay b/cáo);  

- UBND tỉnh (thay b/ cáo); 

- Website Sở Tài chính (đăng tải);                                                                                               

- Lưu: VT, QLNS, DNTH. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đặng Thu Hương 
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