
 

PHỤ LỤC IV 

ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI 

(Kèm theo Nghị quyết số ..../2022/NQ-HĐND 

ngày .... tháng ...... năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 
 

 

I. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 

1. Các dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê 

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp, khu 

kinh tế được Nhà nước cho thuê đất hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế để thực hiện theo quy hoạch 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư không được tính chi 

phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà;  

c) Đất thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ; 

d) Dự án sử dụng đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ nếu đáp ứng được các điều kiện liên quan bao gồm: Đất xây 

dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở 

sản xuất thử nghiệm; 

đ) Dự án của Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ 

sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 

e) Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán 

vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải 

hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ; 

f) Đất xây dựng công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác, xử lý 

nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công 

trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều 

hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị); 

g) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Miễn tiền thuê đất có thời hạn: 

a) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản:  

Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng 

cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 

năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp người thuê 

đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) theo dự án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bản vườn cây được 

miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ thuật 

trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định. Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được 
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thực hiện theo dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất 

không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư 

xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện 

tích đất đang được nhà nước cho thuê. 

b) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian xây dựng cơ bản: 

- Miễn ba (3) năm: Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; đối với cơ 

sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di 

dời do ô nhiễm môi trường; 

- Miễn bảy (7) năm: Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn; dự án đầu tư vào cụm công nghiệp không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư; 

- Miễn mười một (11) năm: Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu 

tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn;  

- Miễn mười lăm (15) năm: Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc 

Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn; 

- Miễn mười chín (19) năm: Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

được đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. 

- Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết 

cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được miễn tiền thuê 

đất mười một (11) năm nếu đầu tư tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư; 

mười lăm (15) năm nếu đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; 

toàn bộ thời gian thuê đất nếu đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

- Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy 

định của phụ lục I,II  kèm theo Nghị quyết này; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 

phụ lục III kèm theo Nghị quyết này; 

- Dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 

năm 2014 đang được hưởng ưu đãi miễn tiền sử dụng đất khi chuyển sang hình 

thức thuê đất thì tiếp tục được miễn nộp tiền thuê đất cho thời gian sử dụng đất còn 

lại. 

c) Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định 29/2021/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi 

đặc biệt. 

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 18 năm và giảm 55% tiền thuê đất, thuê 

mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg. 
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- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 20 năm và giảm 65% tiền thuê đất, thuê 

mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư 

thuộc trường hợp đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-

TTg. 

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 22 năm và giảm 75% tiền thuê đất, thuê 

mặt nước cho thời gian còn lại đối với đối tượng hoặc tổ chức kinh tế thực hiện 

dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định 

29/2021/QĐ-TTg. 

d) Những nội dung ưu đãi quy định tại điểm a, b nêu trên không áp dụng đối 

với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản. 

II. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau: 

1. Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được 

giảm 50% tiền thuê đất. 

2. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% 

sản lượng được xét giảm tiền thuê đất tương ứng với tỷ lệ % thiệt hại; thiệt hại từ 

40% sản lượng trở lên thì được xem xét miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại. 

3. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà 

không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc không 

thuộc khu kinh tế, khu công nghệ cao khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả 

kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất 

kinh doanh. 

III. Miễn tiền sử dụng đất: 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã tự bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được miễn 

tiền sử dụng đất đối với diện tích được giao để thực hiện dự án, chủ đầu tư không 

được tính chi phí về đất vào giá cho thuê, thuê mua, bán nhà. 

IV. Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với Khu kinh tế cửa khẩu:  

Nhà đầu tư trong Khu kinh tế nếu được nhà nước giao đất, được miễn, giảm 

tiền sử dụng đất như sau: 

1. Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư. 

2. Giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án 

thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. 

3. Giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án 

đầu tư không thuộc quy định tại  Mục 1 và Mục 2 nêu trên. 

 

 

 

 

 
 


