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Thuế thu nhập DN

10% trong 15 năm từ năm đầu tiên có thu
Chính phủ
nhập chịu thuế từ dự án đầu t

Thuế thu nhập cá nhân
Miễn thuế TNDN

Không áp dụng
4 năm

Chính phủ
Chính phủ

Giảm thuế TNDN

50% không quá 9 năm tiếp theo

Chính phủ

Thuế Nhập Khẩu

0% thuế nhập khẩu các tài sản hình thành
Chính phủ
tài sản cố định dự án

Thời gian thuê đất

Tối đa 70 năm

Chính phủ

Trong thời gian xây dựng cơ bản nh ng
không quá 3 năm kể từ ngày nhận quyết
định thuê đất

Chính phủ

Miễn tiền thuê đất

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt n ớc
u đãi đ u t khác

CH

Thời gian giấy phép đầu t
Đặt cọc bắt buộc

11 năm tiếp theo sau thời gian hoàn thành
Chính phủ
xây dựng cơ bản
Dự án đầu t thuộc lĩnh vực đặc biệt u
đãi đầu t đ ợc đầu t .
50% tiền thuê đất đối Hợp tác xã thuê đất
để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh
doanh
tối đa 70 năm
Miễn 50% giá trị đặt cọc

Chính phủ
Chính phủ
Chính phủ
Chính phủ

u đãi tiền thuê đất
Tr c p khuy n
khích phát tri n kinh
t biên mậu (Nghị
quy t số
206/2015/NQ-HĐND
ngày 22/03/2015 của
HĐND Tỉnh)

Hỗ trợ giải phóng mặt bằng, san tạo
mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đối với các
dự án nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu
Hỗ trợ đầu t xây dựng chợ biên giới,
chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế
cửa khẩu, kho, bãi, cơ sở chế biến gia
công hàng xuất khẩu tại các cửa khẩu

H ởng u đãi về tiền thuê đất ở mức cao
Tỉnh Hà Giang
nhất theo quy định hiện hành của nhà n ớc

Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay làm đ ờng
giao thông từ trục chính đến dự án, hỗ trợ Tỉnh Hà Giang
lãi suất không quá 3 tỷ đồng/đơn vị/dự án
Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay vốn để đầu
t xây dựng, hỗ trợ lãi suất tối đa không
quá 05 tỷ đồng/đơn vị/dự án

Hỗ trợ 2% trên tổng giá trị kim ngạch của
mặt hàng xuất khẩu có xuất xứ sản xuất
tại Hà Giang
Hỗ trợ thuê mặt bằng kinh doanh
50% giá thuê mặt bằng kinh doanh
Hỗ trợ tối đa 15.000 triệu đồng/nhà máy
Hỗ trợ sản xuất chế biến d ợc liệu
cho các tổ chức, cá nhân có đầu t xây
Tr c p khuy n
dựng nhà máy chế biến d ợc liệu
khích phát tri n sản Hỗ trợ đăng ký th ơng hiệu sản phẩm 50 triệu đồng/1 th ơng hiệu
xu t nông nghiệp
Hỗ trợ tối đa 10.000 triệu đồng/nhà máy
hàng hoá (Nghị
Hỗ trợ chế biến thức ăn chăn nuôi
cho tổ chức, cá nhân đầu t nhà máy sản
quy t số
xuất chế biến thức ăn chăn nuôi
209/2015/NQ-HĐND
Hỗ trợ tiền công cho ng ời dẫn tinh viên,
ngày 10/12/2015 của Hỗ trợ phát triển giống đại gia súc
mức hỗ trợ 0,2 hệ số l ơng cơ sở/1 lần
HĐND Tỉnh)
thực hiện đạt kết quả
Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho các tổ
Các chính sách hỗ trợ lãi suất
chức, cá nhân
Hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa

Tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Tỉnh Hà Giang
Tỉnh Hà Giang

1. Hỗ trợ bồi th ờng giải phóng mặt
bằng

Dự án đầu t xây dựng mới 100%; tối đa
lên tới 03 tỷ đồng/01 công trình, dự án

Tỉnh Hà Giang

2. u đãi khi đầu t trên diện tích có
tài sản cố định nhà n ớc đầu t gắn
liền với đất

Nhà n ớc giảm 50% giá trị bán tài sản
trên đất; tối đa không quá 5 tỷ đồng;

Tỉnh Hà Giang

Tr c p u đãi và hỗ
tr đ u t đối với
hoạt động đ u t
khai thác, kinh
doanh trong lĩnh vực
du lịch (Nghị quy t
số 35/2016/NQHĐND ngày
21/7/2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh)

Hỗ trợ đầu t xây dựng cơ sở l u trú
du lịch và khu nghỉ d ỡng phục vụ
du lịch

Hỗ trợ đầu t xây dựng nhà hàng đạt
chuẩn phục vụ du lịch
Hỗ trợ xử lý chất thải rắn và xây
dựng nhà vệ sinh công cộng phục vụ
khách du lịch
Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
Hỗ trợ đầu t khai thác du lịch hang
động

- Dự án xây mới đạt tiêu chuẩn 3 sao:
Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/phòng;
- Dự án xây mới đạt tiêu chuẩn 4
sao trở lên: Mức hỗ trợ 40 triệu
đồng/phòng;
- Hỗ trợ trực tiếp
một lần 20 triệu đồng/phòng đối với dự
Tỉnh Hà Giang
án, công trình xây dựng mới nhà nghỉ biệt
thự liền kề trong khu du lịch sinh thái,
nghỉ d ỡng đạt chuẩn 3 sao và 30 triệu
đồng/phòng đối với dự án, công trình xây
dựng đạt chuẩn 4 sao trở lên
Mức hỗ trợ 500.000 đồng/m2 sàn xây
dựng, tối đa không quá 200 triệu đồng/1
Tỉnh Hà Giang
dự án
100 triệu đồng/1 dự án đầu t

Tỉnh Hà Giang

Đầu t xây dựng mới nhà vệ sinh không
gây ô nhiễm môi tr ờng, trực tiếp một lần Tỉnh Hà Giang
tối đa không quá 60 triệu đồng/nhà
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp một lần bằng
05% tổng mức đầu t , không quá 02 tỷ
Tỉnh Hà Giang
đồng/công trình

