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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 
Số: 10/2011/Qð-UBND Lạng Sơn, ngày  14 tháng  6  năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số ðiều trong Quy  
ñịnh một số chính sách hỗ trợ và ưu ñãi ñầu tư vào Khu kinh tế  
của khẩu ðồng ðăng - Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết ñịnh  

số 06/2009/Qð-UBND của UBND tỉnh ngày 11/5/2009. 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03/12/2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; Nghị ñịnh số 
29/2008/Nð-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy ñịnh về khu công nghiệp, khu 
chế xuất và khu kinh tế;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 138/2008/Qð-TTg ngày 14/10/2008 về việc thành lập và 
ban hành Quy chế hoạt ñộng của Khu kinh tế cửa khẩu ðồng ðăng - Lạng Sơn của 
Thủ tướng Chính phủ; Quyết ñịnh số 33/2009/Qð-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính ñối với Khu kinh tế 
cửa khẩu; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 17/TTr-
SKHðT ngày 24/02/2011,  

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số ðiều trong Quy ñịnh một số chính 
sách hỗ trợ và ưu ñãi ñầu tư vào Khu kinh tế của khẩu ðồng ðăng - Lạng Sơn ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2009/Qð-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh 
như sau: 

1. ðiều 2 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ ðiều 2. ðối tượng áp dụng như sau: Các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài (nhà ñầu tư) hoạt ñộng ñầu tư theo pháp luật Việt Nam.” 

2. ðiều 4 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:  
 “ðiều 4. Ưu ñãi về giá thuê ñất, thuê mặt nước như sau: 
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“Các nhà ñầu tư ñược áp dụng mức giá thuê ñất, thuê mặt nước bằng 30% giá 
thuê ñất, thuê mặt nước áp dụng tại huyện có mức giá thuê ñất, thuê mặt nước thấp 
nhất trong ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của UBND tỉnh tính từ năm nhà ñầu tư hết thời 
gian ñược hưởng ưu ñãi theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 14 Quyết ñịnh 33/2009/Qð-
TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách 
tài chính ñối với Khu kinh tế cửa khẩu. ” 

3. ðiều 5 ñược sửa ñổi , bổ sung như sau:  

“ðiều 5. Hỗ trợ bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái ñịnh cư như sau: 

a) Trường hợp Nhà nước thu hồi ñất, cho thuê ñất: UBND huyện, thành phố có 
dự án ñầu tư thành lập Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư cho từng dự án ñể 
thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái ñịnh cư, bàn giao mặt bằng của 
dự án theo ñúng tiến ñộ. 

b) Trường hợp nhà ñầu tư tự thoả thuận với người sử dụng ñất, UBND huyện, 
thành phố có dự án ñầu tư có trách nhiệm hỗ trợ nhà ñầu tư như sau: 

- Cung cấp miễn phí các văn bản về chính sách, pháp luật, các hồ sơ về thửa 
ñất có liên quan ñến việc thoả thuận;  

- Chủ trì việc tiến hành thoả thuận giữa nhà ñầu tư và người sử dụng ñất nếu có 
ñề nghị của một hoặc các bên có liên quan; 

- Thực hiện nhanh chóng các thủ tục về chuyển nhượng, chuyển ñổi, thuê ñất, 
góp vốn bằng quyền sử dụng ñất.” 

4. Khoản 2 ðiều 6 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“2. Hỗ trợ ñào tạo nguồn nhân lực như sau: 

Hỗ trợ kinh phí ñào tạo lao ñộng một lần với mức 300 nghìn ñồng/người/tháng 
và không quá 1,5 triệu ñồng/người/khoá ñối với người lao ñộng chưa ñáp ứng ñược 
yêu cầu sử dụng.” 

5. ðiều 7 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ ðiều 7. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ như sau: 

ðối với các dự án thuộc lĩnh vực ñặc biệt ưu ñãi ñầu tư có chuyển giao công 
nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ ñể tạo ra sản phẩm mới, nâng cao 
năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có 
hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên ñược tỉnh xem 
xét hỗ trợ 10% giá trị chuyển giao công nghệ nhưng không vượt quá 100 triệu 
ñồng/dự án.”  

 

6. ðiều 8 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ ðiều 8. Kinh phí xúc tiến ñầu tư, xúc tiến thương mại như sau: 
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Các nhà ñầu tư tham gia hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư, xúc tiến thương mại, hội 
thảo, hội nghị theo kế hoạch của tỉnh ñược hỗ trợ 10% kinh phí và không quá 30 triệu 
ñồng/năm cho các hoạt ñộng trên.”  

7. Bãi bỏ ðiều 11. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, 
Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu ðồng ðăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND 
các huyện, thành phố, các nhà ñầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh  này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Vy Văn Thành 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


