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Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày
04/6/2010 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về 

trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

B ộ Tài chính hướng dẫn m ột số chính sách tài chính khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư  vào nông nghiệp, nông thôn như sau:

L QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 
61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Doanh nghiệp được thành lập và đãng ký hoạt động theo quy định của 

pháp luật Việt Nam có dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị 
định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Điều 3. Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ- 
CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ

Nguồn kinh phí đê thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 
04/6/2010 của Chính phủ do ngân sách địa phương đảm bảo.



Riêng khoản kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ quy định tại 

Điều 12 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ được hỗ 

trợ từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

II. NỘI DUNG ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 4. Nguyên tắc khi thực hiện ưu đãi về đất đai theo quy định tại 
Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP:

1. Diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân đem cho thuê quy định tại 

Điều 7 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP phải là đất hợp pháp theo quy định cua 

Luật Đất đai.
2. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đầi đầu tư, dự án nông 

nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo quy định 
tại Điều 3 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy 

định tại Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP.
3. Không áp dụng ưu đãi về đất đai trong trường họp đấu giá quyền sư 

dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để thuê đất, thuê mặt nước.

4. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định 
tại Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP chỉ được thực hiện trực tiếp với đối 

tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt 
nước phải nộp.

5. Trường hợp nhà đầu tư được cấp có thấm quyền cho phép chuyển 
nhượng dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đài đâu 
tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư cho nhà đầu tư khác tiếp tục thực 

hiện dự án đầu tư mà không thay đổi nội dung dự án và địa điểm thực hiện dự án 
thì nhà đầu tư nhận chuyển nhượng được tiếp tục kế thừa ưu đãi về đất đai theo 
dự án đã được duyệt theo quy định tại Chương 11 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP.

6. Trường hợp nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giam 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê m ặt nước hoặc thuộc đối tượng được hương 

nhiều mức giảm tiền sử đụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước khác nhau theo 
quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP hoặc các vãn bản quy phạm pháp luật 
khác có liên quan thì được hưởng mức ưu đãi cao nhất.

7. Nhà đầu tư được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trả tiên một lân 
thuộc đổi tượng được m iễn, giảm tiền thuê đất, thuê m ặt nước theo quy đinh tai 

Điều 6 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP thì số tiền thuê đất được xác định phải nộp 
và m iễn, giảm như trường hợp giao đất có cùng mục đích sử  dụng và cùng thời 

gian sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP.
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8. Thời điểm xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động theo quy định 

tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP là thời điểm xây dựng hoàn 

thành theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Trường hợp thời điểm xây dựng thực tế hoàn thành trước thời điểm tại 

dự án được duyệt thì tính theo thời đi êm thực tế.

- Trường hợp thời điếm  xây dựng thực tế hoàn thành chậm hơn thời điểm 

được phê duyệt thi tính theo thời điểm được duyệt.

- Trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây 
dựng độc lập với nhau thì thời điểm xây dựng hoàn thành tính theo từng hạng 

mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó. Trường hợp không thể tính riêng được 

từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thi thời gian xây dựng hoàn 
thành được tính ử)eo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất.

Điều 5. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước theo quy 
định tại khoản 1, khoản 5 Điều 6 Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

1. N hà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp 
khuyến khích đầu tư nếu thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì tiền thuê đất 
được tính bằng đơn giá thuê đất (theo tỷ lệ %) thấp nhất do ủ y  ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định phù hợp với quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 
30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước.

2. Diện tích đất xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân, đất trồng cây xanh 

và đất phục vụ phúc lợi công cộng được xác định miễn tiền thuê đất là diện tích 
được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với từng dự án. Khi thực hiện bán 
hoặc cho công nhân thuê nhà ở, nhà đầu tư không được xác định chi phí tiền 
thuê đất đã được miễn vào đơn giá bán hoặc cho thuê nhà.

Điều 6. Hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân 
quy định tại Điều 7 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

1. Tiền thuê đất, thuê mặt nước do nhà nước hỗ trợ năm (05) năm đầu 
theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ 
do Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 6 
Nghị định số 61 /2010/NĐ-CP và được hỗ trợ một lần ngay từ thời điểm nhà đầu 
tư hoàn thành việc xây dụng cơ bản.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm có:
- Công văn đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước;
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- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

61 20 ] 0/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ;

- Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được cấp có thẩm quyền phê
duyệt;

- Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước giữa nhà đầu tư với hộ gia đinh, cá 

nhân đê tiên hành triển khai dự án đầu tư  nêu trên (có chứng thực của Uv ban 

nhân dân cấp xã nơi đã ký hợp đồng thuê đất);
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp vơi 

dự án được duyệt;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn 

thanh đưa vào sử dụng được cơ quan phê duyệt dự án xác nhận.
3. Nhà đầu tư có dự án n ông nghiệp đặc biệt ưa đãi đầu tư thuộc đố i tượng 

hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 7 

N ghị định số 61/2010/NĐ-CP gửi m ột (01) bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường 
bưu điện) đến Sở Tài chính. Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kế từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến), Sở Tài chính thấm định hồ sơ trình Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hỗ trợ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kè 

từ ngày cỏ quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính (hoặc Kho 

hạc nhà nước) thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng được hỗ trợ.
Điều 7. Miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất 

quy định Điều 8 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP
Diện tích đất được m iễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyên mục đích sử 

dụng đất trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt đẻ 
thực hiện dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đã i 
đầu tư theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ là 

diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng đất để dùng vào dự án đã dược cấp 

có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 8. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

thuê mặt nước theo quy định tại Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP
Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, thuê mặt nước theo 

quy định tại Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ được thực 
hiện theo trinh tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, thuế 
mặt nước. quy định tại pháp luật về thu tiền sử dụng đất hoặc thu tiền thuế đất, 

thuế mặt nước.
Điều 9. Ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư đã được triển khai 

trước ngày Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành
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Nhà đầu tư có dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 

N ghị định số 61/2010/NĐ-CP nếu đã triển khai thực hiện dự án trước khi Nghị 

định này có hiệu lực thi hành thỉ:
1. Trường hợp nhà đầu tư được N hà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 

cho thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê và đã 
được cơ quan thuế tính và ra thông báo thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê 

m ặt nước và mức ưu đãi về đất đai theo quy định của pháp luật trước khi Nghị 

định số 61/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định 
đó.

2. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 
cho thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê để thực 
hiện dự án nhưng chưa được cơ quan thuế tính và ra thông báo thu tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định 
tại Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ khi tính thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Việc xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất miễn, giảm cho thời gian 

ưu đãi còn lại và số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn phải nộp Ngân sách nhà 
nước được thực hiện theo chính sách và giá đất tại thời điểm được cơ quan có 

thẩm quyền có quyết định hoặc văn bản điều chỉnh lại mức ưu đãi đầu tư theo 
quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trả 

tiền hàng năm để thực hiện dự án mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định số 61/2010/NĐ-CP thì tiếp tục 
được hưởng mức ưu đãi đó cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp 

hơn quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP thì được hưởng theo quy định tại 
Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại. Nhà nước không hoàn trả các khoản 
tiền nhà đầu tư đã nộp để thực hiện dự án trước đó,

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 10. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ đầu tư

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo 
quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP hàng năm được Ngân 
sách nhà nước hỗ trợ các khoản đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, 
dịch vụ tư vấn, áp dụng khoa học công nghệ, cước phí vận tải quy định tại Điều
9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Nghị định số 61/2010/NĐ-CP theo 
hình thức hỗ trợ sau đầu tư (sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các hoạt động 
này có đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định).
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Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc 

đòi tượng được hưởng các khoản hỗ trợ tài chính theo quy định của Nghị định 

số 61/ 2 010/NĐ-CP phải thực hiện xây dựng dự toán, đăng ký thời điểm thanh 

quyết toán và có đầy đủ hồ sơ để thanh quyết toán theo quy định tại Thông tư 
này.

Điều 11. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực quy định tại Điều 9 Nghị 
định số 61/2010/NĐ-CP

1. Nội dung chi h ỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực:

a) Đối với đào tạo nghề tại Trung tâm đào tạo nghề của tỉnh: Chi phí đào 

tạo nghề cho người lao động đối với m ột lớp đào tạo bao gồm các nội dung chi 

sau :

- Tuyến sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghê;

- Chi m ua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề;

- Hoàn chỉnh, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có);

- Thù lao chi trả cho giáo viên, người dạy nghề (mức chi theo quy định tại 

Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phu phê 

duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020);

- Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề;

- Trích khấu hao Tài sản cố định phục vụ lớp học;

- Chi cho công tác quản lý lớp học không quá 5% tống kinh phí chi cho 

lớp học.

b) Đối với việc đào tạo nghề cho lao động tại doanh nghiệp: Chi phí đào 

tạo nghề cho lao động tại doanh nghiệp bao gom các nội dung chì sau:

- Chi m ua tài liệu, giáo trình, học liệu học nghề;

- Hoàn chỉnh, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có);

- Thù lao giáo viên, người dạy nghề (mức chi theo quy định tại Quyết 
định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đ ề  

an Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020);

- Hỗ trợ  nguyên, nhiên, vật liệu học nghề thanh toán theo hoá đơn thực tế.

2. Mức hỗ trợ đào tạo nghề lao động cho các doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP được hướng dẫn 

cụ thể như sau:
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a) Doanh nghiệp siêu nhỏ có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự 

án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được 

N gân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề trong nước;

b) Doanh nghiệp nhỏ có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đâu tư, dự án 

nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được Ngân 
sách nhà nước hỗ trạ  70% kinh phí đào tạo nghề trong nước;

c) Doanh nghiệp vừa có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án 
nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đâu tư được Ngân 

sách nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nghề trong nước.

3. Điều kiện Ngân sách nhà nước hỗ trợ:

- Mỗi lao động chỉ được đào tạo tối đa 01 lần/năm và thời gian đào tạo 
được hỗ trạ  không quá 06 tháng, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác 
định căn cứ vào danh sách đào tạo nghề do doanh nghiệp đăng ký.

- Tiêu chuẩn doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 
vừa: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 
của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực gồm có:

- Công văn đề nghị hỗ trạ  kinh phí đào tạo nguồn nhân lực;
- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trạ  đầu tư bổ sung cho 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 
61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ (nộp lần đầu);

- Phương án đào tạo nghề cho công nhân của doanh nghiệp, trong đó nêu 
rõ tổng số lao động, số lao động được đào tạo, số còn lại cần đào tạo, hình thức 
đào tạo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo; Biên bản thanh lý hợp đồng; Giấy 
chuyến tiền. Trường hợp đào tạo tại chỗ phải có danh sách và chữ ký của người 
lao động được đào tạo;

- Các chứng tù  hồ sơ liên quan đến chi phí đào tạo của doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp (cơ sở đào tạo nghề) lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định 
tại khoản 4 Điều này gửi trực tiếp (hoặc theo đường bưu điện) đến Sở Tài chính. 

Sở Tài chính phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ 
sơ. Trong thời gian 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ (theo 
dấu công văn đến), Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo chấp nhận hỗ trợ,
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mức hồ trợ hoặc từ  chối hỗ trợ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kê từ ngày ký 

thông báo, Sở Tài chính thực hiện chi trả cho doanh nghiệp (cơ sở đào tạo).

Điêu 12. Hỗ trợ phát triển thị trường và dịch vụ tư vấn quy định tại 
Điều 10, Điều 11 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

1. Đố i tượng được hỗ trợ phát triển thị trường và dịch vụ tư vấn;

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông 

n ghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo Quy định tại 

N ghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích đầu tư  vào nông nghiệp, nông thôn.

2. Nội dung hỗ trợ phát triển thị trường và dịch vụ tư vấn :

a) Chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố nơi doanh nghiệp đầu tư, mức chi phi 
quảng cáo được khống chế theo quy định chi phí hợp lý, hợp  lệ để xác định thu 

nhập chịu thuế quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn ban 

hướng dẫn thi hành Luật;

b) Kinh phí triển lãm hội chợ trong nước;
c) Phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến 

thương mại của N hà nước;
d) Kinh phí thực tế để thuê tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vân nghiên 

cưu thị trường, tư vấn luật pháp, tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn nghiên cứu khoa 
học, rư vấn chuyển giao công nghệ, tư  vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất 
lượng liên tiến vào sản xuất nhưng không vượt quá mức quy định của cơ quan 

có thẩm quyền.
3. M ức hỗ trợ:
a) N^ân sách nhà nưóc hỗ trợ  70% đối với doanh nghiệp siêu nho và 

doanh ìmhiệp nhỏ, hỗ trợ  50% đối với doanh nghiệp vừa cho các nội dung quy 

định tại Điểm a, Điểm b khoản 2 Đ iều này.
b) Được miễn đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ , giảm 

50° 0 đối với doanh nghiệp vừa cho các nội dung quy định tại Điểm c khoản 2 

Điều này.
c) Ngân sách nhà nước hỗ trợ  50% đối với doanh nghiệp sicu nhỏ va 

doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ 30% đối với doanh nghiệp vừa cho các nội dung quy 

định tại Đ iểm  d khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ hỗ trợ phát triển thị trường và dịch vụ tư vấn quy định tại Đ iều

10. Điều 11 Nghị định số 61 /2010/NĐ-CP gồm có:

a) Đối với hỗ trợ kinh phí thuê dịch vụ tư vấn:

8



- Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí để thuê dịch vụ tư vấn (bao gồm các 

khoản thuê tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn 

luật pháp, tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn nghiên cứu khoa học, tư  vấn chuyên 

giao cồng nghệ, tư  vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến);

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ (nộp lần đàu);

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng thuê tư vấn;

- Giấy chuyền tiền hoặc phiếu chi của doanh nghiệp cho tư vấn;

- Các tài liệu liên quan đến chi phí thuê tư vấn.

b) Đối với hỗ trợ chi phí quảng cáo:

- Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí chi phí quảng cáo;

- Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ (nộp lần đầu);

- Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp với đơn vị quảng cáo; Biên bản 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; (các chứng từ, hoá đơn, giấy chuyển tiền của 
nhà đầu tư cho đơn vị thực hiện quảng cáo);

- Các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc quảng cáo.

c) Phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến 
thương mại của Nhà nước:

- Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí cho phí tiếp cận thông tin thị trường, 
giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của Nhà nước;

- Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đàu tư bổ sung cho 
doanh nghiệp đàu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 
61/2010/N Đ 'CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ (nộp lần đầu);

- Hợp đồng ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp với 
đơn vị cung cấp Phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc 
tiến thương mại của Nhà nước; hoá đơn chứng từ họp lệ chi cho việc tham gia 
hội chợ, triển lãm trong nước;

- Các hồ sơ tài liệu liên quan đến Phí tiếp cận thông tin thị trường, giá cả 
dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của Nhà nước.
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Đối với trường hợp m iễn phí của doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ thì doanh 

nghiệp chỉ cần công văn đề nghị nghiên cứu, cung cấp thông tin thị trườn g  giá 
ca dịch vụ kèm theo bản sao, giấy xác nhận ưu đãi với cơ quan xúc tiến thương 

mại khi có nhu cầu được hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường.

d) Đối với hỗ trợ kinh phí triển lãm  hội chợ trong nước:

- Công văn đ ề nghị hỗ trợ kinh phí triển lãm  hội chợ trong nước;

- Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đâu tư bô sung cho 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định sỏ 
61 2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ;

- Hợp đồng ký kết, nghiệm thu, thanh lý họp đồng giữa doanh nghiệp với 
đơn vị thực hiện triển lãm, hội chợ trong nước; hoá đơn chứng từ hợp lệ chi cho 

việc tham gia hội chợ, triển lãm  trong nước;

- Các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc triển lãm, hội chợ trong nước.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng các khoản hỗ trợ 

trẽn, nếu có từ hai (02) khoản hỗ trợ trở lên chỉ cần lập một (01) bộ hồ sơ trong 

do nêu rõ từng nội dung hỗ trợ kèm  theo các chứng từ liên quan.

5. N hà đầu tư có dự án nông nghiệp thuộc đối tượng hô trợ phát triển thị 
trường và dịch vụ tư vấn quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 

61/2010/NĐ-CP gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến 
Sở Tài chính. Trong thời hạn 45 ngày làm  việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp  lệ
(theo dấu công văn đến), Sở Tài chính thẩm  định hồ sơ trình Uỷ ban nhân  dân
cấp tỉnh ra quyết định hỗ trợ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kê từ ngày cỏ 
quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính (hoặc Kho bạc nhà nước) 

Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng được hỗ trợ.
Điều 13. Hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ quy định tại Điều 12 

Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

1. Đối tượng được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ 
là cac doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự an nông 
nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo Quy định cua 
Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

2. Nội dung và mức hồ trợ:

a) Hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới 

do doanh nghiệp chủ trì thực hiện nhằm  thực hiện dự án;

10



b) Hỗ trợ 30% tă ng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử 

nghiệm  được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng 

đã có vào tổng mức kinh phí).

3. Điều kiện được hỗ trợ kinh phí: quy trình hỗ trợ, quản lý sử dụng, thanh 

quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ thực hiện theo quy định của Nghị định số 

122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ quốc gia; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 
của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nồng 

nghiệp, nông thôn; Thông tư  liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 

02/11/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện 

chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; 
các quy định về tài trợ đo Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ban 
hành.

4. Hồ sơ hỗ trợ kinh phí áp đụng công nghệ:

- Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí áp dụng công nghệ;

- Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 

61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ (nộp lần đầu);

- Báo cáo quyết toán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, quyết toán đầu 
tư thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hỗ trợ, áp dụng công nghệ theo quy 
định của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 14. Hỗ trợ cước phí vận tải quy định tại Điều 13 Nghị định số 
61/2010/NĐ-CP

1. Đối tượng được hỗ trợ: là doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt 
ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP 
ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn.

2. Điều kiện được hỗ trợ cước phí vận tải:
Doanh nghiệp có sản phẩm đầu ra là hàng hóa tiêu thụ trong nước cửa dự 

án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ nếu khoảng 
cách nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ từ 100 km trở lên.

3. Mức hỗ trợ:
Hỗ trợ 50% cước phí vận tải thực tế, nhưng không quá 500.000.000 

đồng/doanh nghiệp/năm.
4. Hồ sơ hỗ trợ cước phí vận tải bao gồm:



- Công văn đề nghị hỗ trợ cước phỉ vận tải của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứng thực Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định sò 

61 2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ;

- Hợp đồng vặn chuyên, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng vận 

chuyển , hóa đơn thu tiền vận chuyển (hóa đơn thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp doanh nghiệp tự vận chuyển hàng hoá, hàng năm doanh 

nghiệp phải có trách nhiệm đăng ký hình thức tự vận chuyển, số lượng phương 

tiện tự vận chuyên vớ i sở  quản lý chuyên ngành khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ 

trợ.

Hồ sơ đề nghị thanh toán hàng năm  phải có xác nhận của chính quyền địa 

phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh về việc thực 
hiện tự vận chuyển. Doanh nghiệp và chính quyền địa phương phải chịu trách 

nhiệm về tỉnh chính xác, trung thực về các nội dung đăng ký , xác nhận.
- Bang kê lượng hàng bán trong năm có xác nhận của bên mua về số 

lượng hàng đã nhận;
- Các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đề nghị hỗ trợ cước phí vặn chuyển.

5. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ cước phí vận

tại quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP gửi một (01) bộ hồ sơ 

trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Sở Tài chính. Trong thời hạn 45 ngày 
lảm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến), Sở Tài chính 
thẩm định trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hỗ trợ. Trong thờ i gian 

10 n gày làm việc, kể từ ngày có quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Sơ 

Tài chính (hoặc Kho bạc nhà nước) thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng 

được hỗ trợ.
Điều 15: Lập dự toán, quyết toán, hạch toán, cấp phát kinh phí hỗ trợ 

hàng năm
1. Lập dự toán ngân sách
a) Doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 

số 61/ 2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ có nhu cầu cần hỗ trợ , căn cứ 

vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm kế hoạch lập nhu cầu kinh phí theo 
từng nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 

của Chính phủ gửi Sở Tài chính trước ngày 30/6 hàng năm.
b) Căn cứ vào nhu cầu kinh phí hỗ trợ  cửa doanh nghiệp năm kế hoạch. 

Sở Tài chính có trách nhiệm  chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội (đối với nội dung hỗ trợ  đào tạo nguồn nhân lực), Sở K ế hoạch và 
Đầu tư., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở  G iao
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thông Vận tải (đối với các nội dung hỗ trợ: phát triển thị trường, dịch vụ tư vấn, 

cước phí vận tải) thẩm định từng nội dung và tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ 

của doanh nghiệp.
Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, 

căn cứ vào đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, Ủy ban nhân dân t ỉnh 

giao Sở Tài chính chủ trì phối họp các Sở , Ban ngành liên quan xây dựng dự 

toán Ngân sách nhà nước hỗ trợ cùng với dự toán ngân sách địa phương hàng 

năm  báo cáo Ủỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, 

quyết định.
2. Thực hiện thanh toán

a) Trước ngày 15 tháng 7 năm kế hoạch (đối với nhu cầu hỗ trợ phát sinh 
từ 30 tháng 6 năm kế hoạch trở về trước) và trước ngày 15 tháng 01 n ăm sau 
(đối với nhu cầu hỗ trợ phát sinh từ 01 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm kế hoạch), 
các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này gửi Sở 
Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án có từ hai (02) khoản hỗ trợ trở 
lên theo quy định của Nghị định số 6 1/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính 
phủ chỉ cần lập chung một (01) hồ sơ bao gồm tất cả các khoản hỗ trợ gửi Sở 
Tài chính để được thanh toán.

b) Căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, Sở Tài chính chủ trì phối 
họp với các Sở, Ban ngành quy định tại Điểm b khoản 1 Điều này thẩm định hồ 
sơ, xác định số kinh phí ngân sách hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
và thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Việc hạch toán, quyết toán khoản kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 
61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ được thực hiện theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản 
hướng dẫn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điêu 16. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài chính và các 

cơ quan chuyên ngành giám sát việc thực hiện triển khai các dự án trong tỉnh, 

kiểm tra việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện những khoản hỗ trợ sai quy định, lập biên bản ra 

quyết định thu hồi và xử lý theo các quy định hiện hành.
2. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo thực hiện các khoản kinh phí 

hỗ trợ theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ gửi Bộ



tà i ch ín h  b ộ  K ế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp báo cáo Chính phủ chậm n h ất trước ngày 31/3.

Đ iề u 17. H iệu lực thi hành
1. Thông  tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

2. T rong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng  mắc, đề nghị các Bộ: 

n g àn h , ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh 

nghiệp phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù h ợ p .,/ .^

N ơ i  n h ậ n
t h ủ  t ư ớ n g  v à  c á c  p h ó  T T C P ;

- văn phòng chủ tịch nước 
- văn phòng quốc hội ;

văn phòng trung ương và các ban của đảng ;
- v ă n  p h ò n g  c h í n h  p h ủ ;

văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ;
■H Đ N D , U B N D . TP trực thuộc TW;

N g â n  h à n g  n h à  n ư ớ c  Việt  N am ;
bộ công thương:

■ B Ộ  N N & P T N T
■ B Ộ  L Đ - T B & X H ; /

CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN (BỘ TƯ PHÁP );
k i ể m  t o á n  n h à  n ư ớ c;
c ô n g  b á o :
w e b s i t e  c h í n h  p h ủ :

■ w e b s i t e  b ộ  t à i  c h í n h
Vụ NSNN. V ụ TC N H .C ục QLCS,  Vụ HCSN, Vụ 

p h á p  c h ế
■ L ư u  V T ,  c ụ c  T C D N .

KT. BỘ TRƯỞNG
T H Ứ  T R Ư Ở N G

Trần Văn Hiếu
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