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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố
Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước;
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính
phủ Quy định một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và
phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ;
Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Thành ủy, cụ thể: Nghị quyết số 03NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 về đẩy mạnh phát triển du lịch; Nghị quyết số
06-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân
sách nhà nước đến năm 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm
2016 về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái; Nghị
quyết số 11-NQ/TU ngày 08 tháng 8 năm 2017 về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ
thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp
theo.
Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố ban
hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà
nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa1 như sau:
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Tên gọi theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 2843/BC-STP ngày 19/11/2018
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Về thu hút đầu tư:
- Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ
Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn
bản thể chế hóa thực hiện Nghị quyết2 và Bộ Chính trị cũng đã có các kết luận, trong
đó, Kết luận số 07-KL/TW ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Chính trị giao thành
phố chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình các cấp có thẩm
quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù như đối với thành phố Đà Nẵng
và thành phố Hải Phòng.
- Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và
phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ. Theo đó, tại Điều 6 Nghị định này
quy định: “thành phố được thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ
chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan
trọng, có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi khả năng của ngân sách thành phố”.
Đây là một trong những tiền đề cơ bản, thuận lợi trong việc xây dựng chính sách
hỗ trợ một phần lãi suất để thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà
nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
- Thời gian qua, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban
hành nhiều Nghị quyết, Quyết định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn, nhưngtình hình
thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn một số hạn chế nhất định như: Một số dự án
trọng điểm, mang tính động lực của thành phố còn chậm so với mục tiêu đề ra, đặc
biệt là các dự án: Du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; dự án Trung tâm
logistics tiểu vùng trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các cụm
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, hạ tầng phát triển đô thị…. Các
chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành khá nhiều, nhưng số lượng
doanh nghiệp tiếp cận được sự hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ lãi suất không đáng kể so
với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Trong bối cảnh tình hình thu hút đầu tư vào thành phố còn gặp nhiều khó
khăn; chính sách hỗ trợ đầu tư còn nhỏ lẽ chưa đồng bộ và chưa tương xứng với
các dự án có quy mô, công nghệ mà thành phố dự kiến kêu gọi đầu tư; việc tiếp
cận các chính sách hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, Thành
ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết3. Trong đó, xác định một trong những nhiệm vụ
và giải pháp trong tâm là xây dựng và ban hành các chính sách thu hút đầu tư vào
thành phố. Đây là căn cứ quan trọng để tiến hành việc xây dựng chính sách hỗ trợ
Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/2/2006 về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố
Cần Thơ; Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 về ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết 45-NQ/TW
của Bộ Chính trị ; Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng
điểm vùng ĐBSCL;
Thông báo kết luận số 17-KL/TW ngày 21 tháng 3 năm 2012 và Kết luận số 07-KL/TW ngày 28/9/2016 của Bộ
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị về
xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
3
Các Nghị quyết số: 03-NQ/TU ngày 01/8/2016 về đẩy mạnh phát triển du lịch; 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 về thu
hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020; 07-NQ/TU ngày 27/12/2016 về xây dựng và phát
triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái; 11-NQ/TU ngày 08/8/2017 về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống
kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo
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một phần lãi suất thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước, nhằm
cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư vào thành phố, khắc phục
một số hạn chế về thu hút đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trong thời gian qua.
- Bên cạnh đó, trong thời gian tới thành phố sẽ có thêm một số thuận lợi về
tài chính, đầu tư từ cơ chế chính sách đặc thù do Chính phủ quy định, từ đó thành
phố cân nhắc thêm việc cân đối các nguồn lực cũng như tìm kiếm các giải pháp
nhằm khắc phục những hạn chế trên, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng
cường thu hút đầu tư vào thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành
phố.
2. Về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đặc
biệt quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các Sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân
quận huyện trong việc phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và
vừa (DNNVV); nhiều hoạt động hỗ trợ DNNVV đang được triển khai trên địa bàn
thành phố như tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh
nghiệp xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, kỹ năng, tay nghề, liên kết sản xuất,… qua đó, góp phần tạo lập
môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp pháp triển. Năm 2017, thành
phố xếp hạng 10/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 01 bậc so với năm
2016 và tăng 04 bậc so với năm 2015), với số điểm tổng hợp là 65,09 điểm, đứng
thứ 5/13 trong khu vực ĐBSCL, xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều
hành “Tốt”, cụ thể: thành phố có 07/10 chỉ số thành phần được cải thiện so với
năm 20164 và giảm ở 03/10 chỉ số thành phần5, cho thấy trong thời gian tới thành
phố cần quyết liệt hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố. Do vậy, tăng cường
hỗ trợ cho DNNVV là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm
2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở
thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Ủy ban nhân dân thành
phố ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 về khởi sự
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó đặt ra mục tiêu tăng gấp
đôi số lượng doanh nghiệp vào năm 2020 (13.800 doanh nghiệp) theo tinh thần của
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Theo số liệu
rà soát của ngành Thuế và Kế hoạch và Đầu tư thì hiện nay trên địa bàn thành phố
có 7.454 doanh nghiệp đang hoạt động; do đó, mới chỉ đạt 54% chỉ tiêu, như vậy
thành phố rất khó đạt được mục tiêu 13.800 doanh nghiệp vào năm 2020, nếu
không có chính sách hỗ trợ khuyến khích khởi sự, khởi nghiệp trên địa bàn thành
phố.
Ngoài ra, Khoản 1 Điều 25 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định
“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành chính sách và bố trí nguồn
gồm: (1) Tiếp cận đất đai, tăng 0,44 điểm; (2) Tính minh bạch, tăng 0,3 điểm; (3) Chi phí không chính thức, tăng
0,11 điểm; (4) Cạnh tranh bình đẳng, tăng 0,67 điểm; (5) Tính năng động của chính quyền, tăng 1,43 điểm; (6) Dịch
vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tăng 1,08 điểm; (7) Đào tạo lao động, tăng 0,24 điểm
5
(1) Chỉ số gia nhập thị trường (-0,79 điểm); (2) Chi phí thời gian (-0,47 điểm); (3) Thiết chế pháp lý (-0,05) điểm
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lực hỗ trợ DNNVV tại địa phương theo quy định Luật Ngân sách” và ngày 11
tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định
một số điều Luật Hỗ trợ DNNVV; tiếp theo ngày 15 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai có hiệu quả Luật
Hỗ trợ DNNVV.
Từ những bối cảnh trên, việc xây dựng và ban hành chính sách chính sách
hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa, là một yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính thi hành cơ chế chính
sách của Trung ương, của Chính phủ đối với thành phố Cần Thơ, vừa thể hiện sự
chủ động của thành phố trong việc tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư ngoài
ngân sách nhà nước trên địa bàn.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích:
Ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài
ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm:
- Cụ thể hóa cơ chế của Chính phủ, các định hướng của Thành ủy, tạo cơ sở
pháp lý trong việc hỗ trợ đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà
nước trên địa bàn thành phố.
- Có chính sách hỗ trợ lãi suất dành cho các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên địa bàn thành phố.
- Quy định về mức hỗ trợ lãi suất làm động lực khuyến khích các nhà đầu tư
tham gia triển khai đầu tư trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp và khuyến khích tinh thần đổi mới sáng
tạo của DNNVV; Hỗ trợ, tạo điểu kiện cho DNNVV phát triển, qua đó nâng cao
vai trò và sự đóng góp của DNNVV vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và sự phát
triển ổn định kinh tế - xã hội thành phố.
- Có chính sách để kêu gọi, khuyến khích đầu tư tại địa bàn các huyện đã và
đang xây dựng, củng cố các tiêu chí nông thôn mới: Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ
và Phong Điền.
- Cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo thông thoáng, công khai, bình đẳng,
minh bạch, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển.
- Thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để
đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ một cách ổn định và bền vững, góp phần thực
hiện tái cơ cấu đầu tư công, giảm tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong
tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
2. Quan điểm xây dựng văn bản:
- Đảm bảo đúng quy định pháp luật về thẩm quyền và trình tự thủ tục.
- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thành phố qua các thời kỳ.
- Đảm bảo cân đối được các nguồn lực để triển khai Nghị quyết
- Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng Nghị quyết.
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Quá trình xây dựng Dự thảo, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Kế
hoạch và Đầu tư thực hiện đảm bảo đúng các bước theo quy định tại từ Điều 111
đến Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Trong đó, cụ thể đã thực hiện:
- Đăng cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định đối với dự thảo Nghị
quyết;
- Lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; Các
sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố;
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ; Hiệp hội doanh
nghiệp thành phố Cần Thơ; Hội doanh nhân trẻ thành phố Cần Thơ và khoảng 200
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số
2843/BC-STP thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố
Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Kết quả đóng góp góp ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương và ý kiến
thẩm định của Sở Tư pháp được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình tại
Báo cáo số 3016/SKHĐT-KTN ngày 19 tháng 11 năm 2018.
- Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách đã có cuộc họp thẩm
tra đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định chính sách hỗ trợ
đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa.
- Ngày 27 tháng 11 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị lấy ý
kiến trực tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ; các hiệp hội,
một số doanh nghiệp và các sở, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân thành phố Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài
ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Ngày 28 tháng 11 năm 2018, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố họp và
thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành
phố Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì với lãnh
đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp và đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân
thành phố đối với dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính
sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
- Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Sở Tư pháp đã họp thẩm định bổ sung đối với
dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đầu
tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa.
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục:
Bố cục dự thảo Nghị quyết ngoài căn cứ pháp lý theo quy định, gồm có 05
điều, cụ thể:
“Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
Điều 3. Nội dung hỗ trợ
1. Lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất
2. Mức hỗ trợ lãi suất theo quy mô dự án
3. Tỷ lệ hỗ trợ lãi suất theo địa bàn
4. Thời gian, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn
5. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
6. Nguồn vốn thực hiện
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Điều 5. Hiệu lực thi hành”
2. Nội dung cơ bản:
2.1. Nguyên tắc hỗ trợ:
Khi dự án được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, thì chỉ được lựa chọn để
hưởng một chính sách hỗ trợ tốt nhất.
2.2. Chính sách hỗ trợ lãi suất các dự án đầu tư ngoài ngân sách:
Tại Điều 6 Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của
Chính phủ Quy định một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân
sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ này quy định: “thành phố
được thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay
vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, có khả năng thu hồi
vốn trong phạm vi khả năng của ngân sách thành phố”. Theo đó, Ủy ban nhân dân
thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất
như sau:
a) Lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất:
- Du lịch cộng đồng;
- Vận tải hành khách công cộng;
- Phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp tại các quận, huyện;
- Các chợ xã xây dựng và nâng chất nông thôn mới, không gắn với đầu tư
khu dân cư nông thôn;
- Các dự án bảo quản sau thu hoạch đối với trái cây.
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b) Mức hỗ trợ lãi suất theo quy mô dự án
- Đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 50 tỷ đồng, mức hỗ trợ lãi suất
không quá 03 (ba) tỷ đồng/dự án;
- Đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng, mức
hỗ trợ lãi suất không quá 05 (năm) tỷ đồng/dự án;
- Đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, mức hỗ trợ lãi
suất không quá 15 (mười lăm) tỷ đồng/dự án.
c) Tỷ lệ hỗ trợ lãi suất theo địa bàn
- Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện: Phong Điền, Thới Lai,
Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ được hỗ trợ 90% lãi suất, nhưng không vượt quá mức tối đa
quy định tại Khoản 2 Điều này;
- Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn các quận Ô Môn, Cái Răng, Thốt
Nốt, Bình Thủy được hỗ trợ 75% lãi suất, nhưng không vượt quá mức tối đa quy
định tại Khoản 2 Điều này;
- Đối với dự án đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều được hỗ trợ 50% lãi
suất, nhưng không vượt quá mức tối đa quy định tại Khoản 2, Điều này.
d) Thời gian, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn
- Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 05 năm (hỗ trợ hằng năm) kể từ ngày
giải ngân lần đầu và không vượt quá thời hạn vay vốn (trong hạn) của chủ đầu tư
thể hiện trên hợp đồng tín dụng với các tổ chức tài chính - tín dụng cho vay.
- Điều kiện hỗ trợ lãi suất:
+ Đúng đối tượng, thuộc danh mục dự án được hỗ trợ lãi suất do Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành;
+ Các chủ đầu tư có vay vốn tại các tổ chức tài chính - tín dụng (bao gồm cả
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố) để thực hiện dự án và sử dụng vốn vay đúng mục
đích;
+ Các dự án đầu tư phải đáp ứng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành, lĩnh
vực hoạt động;
+ Chủ đầu tư phải hoàn trả vốn gốc và lãi theo phân kỳ đã quy định của hợp
đồng tín dụng. Ngân sách không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các dự án vay vốn
trả một lần khi đến hạn. Trường hợp các chủ đầu tư thực hiện cơ cấu lại khoản vay
thì các hợp đồng tín dụng ký mới phải có các điều khoản về thời gian ân hạn, trả
nợ gốc và mức lãi suất không làm phát sinh tăng vượt mức dự kiến được hỗ trợ của
hợp đồng ban đầu và dự án được duyệt. Trường hợp các điều khoản về trả nợ gốc,
lãi suất, thời gian ân hạn làm phát sinh tăng số vốn hỗ trợ từ ngân sách so với hợp
đồng ban đầu thì ngân sách hỗ trợ theo các điều khoản của hợp đồng ban đầu.
đ) Nguồn vốn thực hiện
Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố lập dự toán bố trí kinh phí từ nguồn
ngân sách thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này.
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2.3. Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:
a) Hỗ trợ 20% giá thuê mặt bằng (không bao gồm phí hạ tầng), tại các khu
công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp với tổng mức hỗ trợ tối đa
không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp trong suốt 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng
thuê mặt bằng.
b) Ngoài việc được hỗ trợ theo quy định trên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa
còn được áp dụng chính sách hỗ trợ một phần lãi suất nếu đáp ứng đầy đủ các điều
kiện theo quy định.
2.4. Tổ chức thực hiện:
Trên cơ sở các nội dung của dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố
trình Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai tổ
chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm
2018 của Ủy ban nhân dân thành phố vể việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân thành phố Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách
nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kính trình Hội đồng nhân dân thành
phố xem xét, quyết nghị thông qua tại kỳ họp lần thứ mười, khóa IX./.
(Đính kèm Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo
thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Báo cáo tổng hợp giải
trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân)
Nơi nhận:
- Như trên (đại biểu HĐND TP);
- TT. TU, TT. HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VP UBND TP (3B)
- Lưu: VT,H
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