
04 CÔNG BÁO/Số 48/Ngày 05-01-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 2159/2008/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh một số ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư 
áp dụng tại các Khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính 
phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước và Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật ðầu tư; 

Theo ñề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên tại Tờ trình số 05/TTr-
KKT ngày 26 tháng 11 năm 2008 và Báo cáo thẩm ñịnh số 746/BC-TP ngày 11 tháng 
12 năm 2008 của Sở Tư pháp, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh một số ưu ñãi và hỗ trợ 

ñầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các 
Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 461/2003/Qð-UB ngày 07 tháng 3 năm 2003 
về việc ban hành Quy ñịnh một số ưu ñãi và khuyến khích ñầu tư áp dụng tại Khu công 
nghiệp Hòa Hiệp - tỉnh Phú Yên; số 462/2003/Qð-UB ngày 07 tháng 3 năm 2003 về 
việc ban hành Quy ñịnh một số ưu ñãi và khuyến khích ñầu tư áp dụng tại Khu công 
nghiệp An Phú - tỉnh Phú Yên; số 463/2003/Qð-UB ngày 07 tháng 3 năm 2003 về việc 
ban hành Quy ñịnh một số ưu ñãi và khuyến khích ñầu tư áp dụng tại Khu công nghiệp 
ðông Bắc Sông Cầu - tỉnh Phú Yên. 

ðiều 3. Giao Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì, phối hợp các 
cơ quan có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. 
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ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Cục 
trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan và 
ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phạm Ngọc Chi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Một số ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư 

áp dụng tại các Khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2159/2008/Qð-UBND  
ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Ưu ñãi, hỗ trợ các biện pháp quản lý hoạt ñộng ñầu tư nhằm mục ñích phát triển 
kinh doanh tại các Khu công nghiệp; bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà ñầu tư. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư nước ngoài thực hiện hoạt ñộng ñầu tư 
tại các Khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. Tổ chức, cá nhân liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư tại các Khu công nghiệp trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 3. Áp dụng ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư 

1. Thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư của pháp luật và 
chính sách của nhà nước ở mức có lợi cho các nhà ñầu tư. 

2. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên hỗ trợ 
và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể khuyến khích và ưu ñãi, nhằm tăng lợi ích hợp pháp 
cho các nhà ñầu tư. 

ðiều 4. Bảo ñảm thực hiện quy ñịnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ñảm bảo thực hiện ổn ñịnh, lâu dài những biện 
pháp ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư trong quy ñịnh này, gồm: 

1. Trong trường hợp quy ñịnh của pháp luật, chính sách mới của Trung ương, 
của tỉnh Phú Yên ban hành có các quyền lợi và ưu ñãi cao hơn thì nhà ñầu tư ñược 
hưởng theo quy ñịnh mới kể từ ngày có hiệu lực. 

2. Trong trường hợp quy ñịnh của pháp luật, chính sách mới của Trung ương, 
của tỉnh Phú Yên ban hành làm ảnh hưởng bất lợi ñến lợi ích hợp pháp của nhà ñầu tư 
thì nhà ñầu tư ñược bảo ñảm tiếp tục hưởng các ưu ñãi, hỗ trợ như quy ñịnh tại giấy 
chứng nhận ñầu tư trong thời gian còn lại. 
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Chương II 

ƯU ðÃI VÀ HỖ TRỢ ðẦU TƯ  

 
ðiều 5. Các Khu công nghiệp ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh ñầu tư phát triển cơ 

sở hạ tầng và ñược áp dụng các biện pháp ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư gồm: 
1. Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai ñoạn 1. 
2. Khu công nghiệp An Phú. 
3. Khu công nghiệp ðông Bắc Sông Cầu - khu vực 1. 
ðiều 6. Ưu ñãi về ñất ñã phát triển cơ sở hạ tầng 
1. Giá cho thuê lại ñất ñã phát triển cơ sở hạ tầng: 
ðược áp dụng ổn ñịnh 05 (năm) năm kể từ ngày ban hành Quy ñịnh này, gồm:  
a) Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai ñoạn 1: 0,2 USD/m2/năm. 
b) Khu công nghiệp An Phú: 0,35 USD/m2/năm. 
c) Khu công nghiệp ðông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: 0,2 USD/m2/năm. 
2. Giảm tiền thuê lại ñất ñã phát triển cơ sở hạ tầng: 
a) Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai ñoạn 1: ñược giảm 50% tiền thuê lại ñất 

trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà ñầu tư ñược giao mặt bằng ñể xây dựng công trình. 
b) Khu công nghiệp An Phú: ñược giảm 50% tiền thuê lại ñất trong 04 (bốn) 

năm kể từ ngày nhà ñầu tư ñược giao mặt bằng ñể xây dựng công trình. 
c) Khu công nghiệp ðông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: ñược giảm 50% tiền thuê 

lại ñất trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà ñầu tư ñược giao mặt bằng ñể xây dựng công 
trình. 

ðiều 7. Ưu ñãi về tiền sử dụng cơ sở hạ tầng 
1. Mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng (chưa có thuế giá trị gia tăng) ổn ñịnh 

trong 03 (ba) năm kể từ ngày Quy ñịnh này ban hành: 
a) Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai ñoạn 1: 0,1 USD/m2/năm. 
b) Khu công nghiệp An Phú: 0,15 USD/m2/năm. 
c) Khu công nghiệp ðông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: 0,1 USD/m2/năm. 
2. Giảm nộp tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Giảm 50% tiền phải nộp về sử dụng cơ 

sở hạ tầng trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà ñầu tư ñược giao mặt bằng ñể xây dựng 
công trình. 

ðiều 8. Nhà ñầu tư không ñược hưởng các ưu ñãi trong các trường hợp sau 
1. Thực hiện không ñúng quy mô và không ñảm bảo tỷ suất ñầu tư theo quy ñịnh. 
2. Tạm ngừng hay kéo dài tiến ñộ ñầu tư ñã cam kết mà không ñược sự chấp 

thuận có lý do chính ñáng và không thông báo bằng văn bản cho Ban quản lý Khu 
kinh tế Phú Yên. 

3. Trong thời gian dự án dừng ñầu tư hoặc dừng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 
nếu không phải vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng. 

ðiều 9. Bổ sung ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư 
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Ngoài các biện pháp ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư ñược nêu trong Quy ñịnh này, nếu xét 
thấy cần thiết Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ xem xét từng dự án ñầu tư cụ thể, ñể 
có những biện pháp ưu ñãi, hỗ trợ bổ sung nhằm tạo ñiều kiện cho các nhà ñầu tư triển 
khai thực hiện dự án thuận lợi như: ñền bù, giải phóng mặt bằng, ñào tạo lao ñộng,… 

ðiều 10. Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên là cơ quan ñầu mối chịu trách nhiệm 
thực hiện việc ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư cho các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp. 
ðồng thời hướng dẫn, trợ giúp cho các nhà ñầu tư trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị 
ñầu tư, thủ tục triển khai ñầu tư thực hiện dự án. Kinh phí hành chính phục vụ cho hoạt 
ñộng này ñược trích từ kinh phí xúc tiến ñầu tư của tỉnh. 

 
Chương III 

QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG ðẦU TƯ 
 
ðiều 11. Cơ chế quản lý 
Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục ñăng ký, 

chứng nhận, triển khai các hoạt ñộng ñầu tư và quản lý nhà nước tại các Khu công 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên là ñầu mối thực hiện cơ chế này, bảo ñảm thủ 
tục ñầu tư ñơn giản, rõ ràng, ñúng pháp luật và giải quyết nhanh chóng, tạo thuận tiện 
cho nhà ñầu tư thực hiện dự án.  

ðiều 12. Công tác kiểm tra, thanh tra 
 1. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng của các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn ñề phát sinh và phải bảo ñảm thực hiện 
ñúng quy ñịnh pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra phải có quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền. Mọi hoạt 
ñộng thanh tra, kiểm tra không ñúng pháp luật, lợi dụng thanh tra, kiểm tra gây phiền 
hà cho doanh nghiệp ñều bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền 
khiếu nại về việc thanh tra, kiểm tra khi thấy việc thanh tra, kiểm tra không ñúng với 
quy ñịnh của pháp luật. 

3. ðầu năm, các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ hoặc chuyên 
ngành có trách nhiệm thông báo cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên về kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp Khu công nghiệp. Trên cơ sở ñó, Ban quản lý 
Khu kinh tế Phú Yên chủ trì xây dựng kế hoạch chung hàng năm và cùng phối hợp 
thực hiện việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. 

Kế hoạch, nội dung và thời gian thanh tra, kiểm tra phải ñược thực hiện theo 
Luật Thanh tra và các quy ñịnh có liên quan của nhà nước.  

4. Các cơ quan có chức năng, thẩm quyền ñược tổ chức thanh tra, kiểm tra bất 
thường khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và kịp thời sau ñó có thông 
báo cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên biết. 

5. Trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, 
kiểm tra phải gửi báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ñến Ban quản lý Khu kinh tế Phú 
Yên, các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp ñược thanh tra, kiểm tra. 
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ðiều 13. ðảm bảo an ninh, trật tự và an toàn công cộng tại Khu công 
nghiệp  

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm ñảm bảo 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền ñịa phương, các ngành chức năng liên quan ñể thực hiện nhiệm vụ này.  

 
Chương IV 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

ðiều 14. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh, có nhiều ñóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương, thực hiện 
tốt các quy ñịnh của pháp luật ñược khen thưởng theo quy ñịnh. 

ðiều 15. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy ñịnh của pháp luật, 
quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, gây phương hại ñến hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư và 
ñầu tư tại các Khu công nghiệp; tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 16. Chuyển tiếp thực hiện các quy ñịnh trước ñây của Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

ðối với các dự án ñược triển khai trước ngày Quy ñịnh này có hiệu lực, có các 
ưu ñãi và khuyến khích ñầu tư ñược ghi trong giấy phép ñầu tư, giấy chứng nhận ưu 
ñãi ñầu tư, giấy chứng nhận ñầu tư có lợi hơn Quy ñịnh này thì ñược tiếp tục hưởng 
trong thời gian còn lại. 

ðiều 17. Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan chức năng, chính quyền ñịa phương liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện Quy ñịnh này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh; các cơ quan, ñơn vị, 
doanh nghiệp phản ánh về Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên ñể tổng hợp và ñề xuất 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phạm Ngọc Chi 

 


