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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 141/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005 

  

QUYẾT ĐỊNH  

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KHU KINH TẾ NHƠN 

HỘI, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị; 

Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến 

năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh 

Bình Định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Điều 4. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Trƣởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

  Phan Văn Khải 

(Đã ký) 

  

QUY CHẾ 

HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ) 

Chƣơng 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định hoạt động, một số chính sách và quản lý nhà nƣớc đối với Khu 

kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (sau đây viết tắt là KKT Nhơn Hội); quyền và nghĩa vụ của 

các tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 

vụ và các doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại KKT Nhơn Hội. 

Điều 2. 

1. KKT Nhơn Hội là khu vực có ranh giới địa lý xác định thuộc lãnh thổ và chủ quyền của quốc 

gia nhƣng có không gian kinh tế riêng biệt, với môi trƣờng đầu tƣ và kinh doanh thuận lợi và 

bình đẳng bao gồm: các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình 

dịch vụ và tiện ích công cộng, với các chính sách ƣu đãi, khuyến khích, ổn định lâu dài và cơ chế 

quản lý thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài yên 

tâm đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.  
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2. KKT Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phƣơng Mai, tỉnh Bình Định có diện tích đất tự nhiên 

khoảng 12.000 ha, bao gồm các xã: Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải và khu vực 9 của phƣờng 

Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn; một phần các xã Phƣớc Hoà, Phƣớc Sơn thuộc huyện Tuy 

Phƣớc; một phần các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Hải thuộc huyện Phù Cát; có ranh giới địa lý 

đƣợc xác định trong khoảng tọa độ địa lý từ 109o11' đến 109o17' kinh độ Đông và từ 13o45' đến 

14o01' vĩ độ Bắc, đƣợc giới hạn nhƣ sau: 

a) Phía Bắc giáp Núi Bà, xã Cát Hải, huyện Phù Cát; 

b) Phía Nam giáp biển Đông;  

c) Phía Đông giáp biển Đông; 

d) Phía Tây giáp đầm Thị Nại. 

Điều 3. Mục tiêu phát triển chủ yếu của KKT Nhơn Hội:  

1. Xây dựng và phát triển KKT Nhơn Hội để trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh 

vực, với trọng tâm là: 

a) Phát triển các ngành công nghiệp có quy mô lớn bao gồm: công nghiệp chế biến nông, lâm, 

thủy sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí đóng mới và sửa chữa tàu biển, hóa dầu, 

công nghiệp sản xuất hàng điện tử và vật liệu điện; công nghiệp dệt, da, may mặc xuất khẩu; 

b) Xây dựng và kinh doanh kho trung chuyển gắn với việc đầu tƣ và khai thác có hiệu quả khu 

cảng biển nƣớc sâu và các công trình dịch vụ hậu cần cảng Nhơn Hội để cùng với Quốc lộ 19, 

cửa khẩu Đức Cơ, Bờ Y tạo thành cửa ngõ quan trọng thông thƣơng ra biển của vùng Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên và tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;  

c) Xây dựng khu đô thị mới Nhơn Hội, khu đô thị - dịch vụ Cát Tiến và Nhơn Lý, đồng thời ƣu 

tiên phát triển các khu du lịch sinh thái gắn với đầm - núi - biển trong KKT Nhơn Hội để trở 

thành khu du lịch quốc gia với vai trò là một trong những trung tâm du lịch của vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ.  

2. Đẩy mạnh tốc độ đầu tƣ xây dựng và phát triển KKT Nhơn Hội cùng với Khu kinh tế mở Chu 

lai, Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế Vân Phong để sau năm 2010, tạo thành chuỗi các khu 

kinh tế có mối liên kết chặt chẽ với nhau và từng bƣớc trở thành những hạt nhân tăng trƣởng, 

trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ - du lịch của khu vực Nam Trung Bộ và vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung; là một đầu mối giao lƣu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị 

trƣờng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và trở thành cầu nối với thị trƣờng Đông Bắc Cam-

pu-chia, Nam Lào và miền Trung Thái Lan.  

3. Tạo việc làm, thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của khu vực; góp phần 

tạo ra những sản phẩm có thƣơng hiệu, chất lƣợng và khả năng cạnh tranh cao. 

4. Khai thác có hiệu quả các lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong 

giao thƣơng, dịch vụ quốc tế và trong nƣớc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam 

Trung Bộ, tiến tới thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực này với các khu vực khác trong 

cả nƣớc. 

Điều 4. Chính phủ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và bảo hộ các tổ 

chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài và 

các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài tham gia đầu tƣ và hoạt động kinh doanh tại KKT Nhơn Hội 

trong các lĩnh vực: đầu tƣ kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và đô thị, phát triển công 

nghiệp, phát triển đô thị; kinh doanh thƣơng mại, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, du lịch, vận tải, 

bảo hiểm, vui chơi, giải trí, giáo dục - đào tạo, y tế, nhà ở, cảng biển, xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hoá và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo quy định của Quy chế này và các quy định 

khác của pháp luật Việt Nam và các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Điều 5.  
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1. Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài; 

tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các bên tham gia hợp đồng 

hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ) tại KKT 

Nhơn Hội có quyền: 

a) Nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật trong KKT Nhơn Hội của doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà xƣởng và các công trình kiến 

trúc phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; 

b) Thuê hoặc mua nhà xƣởng, kho bãi xây sẵn trong KKT Nhơn Hội để phục vụ sản xuất, kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng; 

c) Sử dụng có trả tiền đối với các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và 

tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội bao gồm: hệ thống đƣờng giao thông, cảng biển, cấp 

điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc, thông tin liên lạc, xử lý nƣớc thải và chất thải... và các dịch vụ chung 

khác trong KKT Nhơn Hội theo hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng; 

d) Đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi đầu tƣ theo quy định tại Quy chế này; 

đ) Đƣợc hƣởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về đất đai, khuyến 

khích đầu tƣ trong nƣớc, đầu tƣ nƣớc ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật khác của pháp 

luật Việt Nam và theo quy định của các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  

2. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại KKT Nhơn Hội có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ các quy định của Quy chế này, quy hoạch chi tiết tại các khu chức năng đã đƣợc cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt và các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, 

Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ hoặc Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Điều lệ doanh nghiệp; sử dụng đất đúng mục đích đƣợc giao hoặc đƣợc thuê, đƣợc thuê lại; 

b) Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng thực hiện 

công tác duy tu, bảo dƣỡng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công 

trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên diện tích đất 

do tổ chức và cá nhân trong KKT Nhơn Hội sử dụng; 

c) Trả tiền thuê đất, tiền thuê lại đất, tiền thuê hoặc mua nhà xƣởng, kho bãi, tiền sử dụng các 

công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công 

trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội cho các doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo hợp đồng ký kết; 

d) Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hải quan, bảo vệ môi trƣờng và các nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh trong KKT 

Nhơn Hội đăng ký hoạt động với Ban Quản lý KKT Nhơn Hội; 

e) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho 

Ban Quản lý KKT Nhơn Hội. 

Điều 6.  

1. Các tổ chức kinh tế trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức và cá nhân 

nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện 

ích công cộng (gọi chung là doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng) trong 

KKT Nhơn Hội có quyền: 
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a) Đƣợc Ban Quản lý KKT Nhơn Hội cho thuê đất hoặc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao 

lại đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về đất đai để đầu tƣ xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 

các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội; 

b) Đƣợc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

trong KKT Nhơn Hội cho các tổ chức và cá nhân trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc 

ngoài, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các bên tham gia 

hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam để đầu tƣ vào sản xuất, 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong KKT Nhơn Hội theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về 

đất đai; 

c) Thu tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội do doanh 

nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đầu tƣ theo hợp đồng ký kết với bên thuê; 

d) Xây dựng nhà xƣởng, kho bãi trong KKT Nhơn Hội để bán hoặc cho thuê; 

đ) Định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiền sử dụng các công trình kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội theo 

thoả thuận của Ban Quản lý KKT Nhơn Hội; định giá cho thuê hoặc bán nhà xƣởng, kho bãi và 

tiền dịch vụ;  

e) Đƣợc phép cho các tổ chức kinh tế trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, tổ 

chức, cá nhân nƣớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có khả năng về tài chính và 

kinh nghiệm gọi vốn đầu tƣ thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất chƣa cho thuê để các tổ 

chức này cho thuê lại đất, gọi vốn đầu tƣ theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về đất đai; 

g) Đƣợc hƣởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KKT Nhơn Hội có nghĩa 

vụ: 

a) Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội theo đúng quy hoạch 

chi tiết, thiết kế và tiến độ đã đƣợc phê duyệt.  

Trƣờng hợp đƣợc Ban Quản lý KKT Nhơn Hội giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất 

không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về đất đai 

để thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công 

trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội 

mà không đƣợc sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 

tháng so với tiến độ đã đƣợc xác định trong dự án đầu tƣ, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực 

địa mà không đƣợc Ban Quản lý KKT Nhơn Hội cho phép gia hạn thì Ban Quản lý KKT Nhơn 

Hội quyết định thu hồi đất mà không bồi thƣờng về đất; 

b) Duy tu, bảo dƣỡng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội nhằm đảm bảo 

chất lƣợng công trình; 

c) Tuân thủ các quy định của Quy chế này, Quy hoạch chi tiết tại các khu chức năng đã đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng đất đúng mục đích đƣợc giao hoặc đƣợc thuê;  

d) Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hải quan và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Ban Quản lý KKT 

Nhơn Hội. 

Chƣơng 2: 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ NHƠN HỘI 

Điều 7.  
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1. KKT Nhơn Hội gồm hai khu chức năng chính: Khu phi thuế quan và Khu thuế quan.  

Khu phi thuế quan thuộc KKT Nhơn Hội là khu vực đƣợc xác định trong quy hoạch chung gắn 

với một phần cảng biển nƣớc sâu Nhơn Hội (Khu cảng phi thuế quan).  

Khu thuế quan là khu vực còn lại của KKT Nhơn Hội ngoài Khu phi thuế quan. Trong Khu thuế 

quan có các khu chức năng khác nhƣ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vui chơi - giải trí, 

khu dịch vụ - du lịch, khu đô thị, khu dân cƣ và khu hành chính. 

Quy mô, vị trí của từng khu chức năng đƣợc xác định trong Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội do 

Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

2. Để đảm bảo chất lƣợng quy hoạch phát triển dài hạn phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế 

quốc tế, Ban Quản lý KKT Nhơn Hội đƣợc phép thuê công ty tƣ vấn nƣớc ngoài tham gia quy 

hoạch chi tiết các khu chức năng nhƣ: khu đô thị, Khu phi thuế quan. 

Điều 8. 

1. Khu phi thuế quan thuộc KKT Nhơn Hội là khu vực đƣợc xác định trong Quy hoạch chung 

KKT Nhơn Hội và Quy hoạch sử dụng đất chi tiết.  

2. Khu phi thuế quan đƣợc ngăn cách với Khu thuế quan trong KKT Nhơn Hội và nội địa Việt 

Nam bằng hệ thống tƣờng rào, có cổng và cửa ra, vào, đảm bảo sự kiểm soát của các cơ quan 

chức năng có liên quan. Khu phi thuế quan có cơ quan hải quan để giám sát, kiểm tra, làm thủ 

tục hải quan hàng hoá ra, vào. Trong Khu phi thuế quan không có khu dân cƣ, không có dân cƣ 

cƣ trú thƣờng xuyên hoặc tạm trú (kể cả ngƣời nƣớc ngoài). 

3. Hoạt động của Khu phi thuế quan bao gồm các loại hình sản xuất, kinh doanh chủ yếu nhƣ: 

a) Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu và hàng phục vụ tại chỗ;  

b) Thƣơng mại hàng hóa (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập - tái xuất, 

phân phối, cửa hàng và siêu thị bán lẻ, cửa hàng và siêu thị miễn thuế);  

c) Thƣơng mại dịch vụ (phân loại, đóng gói, vận chuyển giao nhận hàng hoá quá cảnh, bảo quản, 

kho tàng, kho ngoại quan, bƣu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, vui 

chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống);  

d) Xúc tiến thƣơng mại (hội chợ triển lãm, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các chi nhánh và 

văn phòng đại diện của các công ty trong nƣớc và nƣớc ngoài và các tổ chức tài chính - ngân 

hàng); và các hoạt động thƣơng mại khác.  

Điều 9.  

1. Quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa Khu phi thuế quan với nƣớc ngoài và giữa các tổ 

chức kinh tế trong Khu phi thuế quan với nhau đƣợc áp dụng theo quy định về quan hệ trao đổi 

giữa nƣớc ngoài với nƣớc ngoài và không phải làm thủ tục hải quan. Các tổ chức kinh tế hoạt 

động trong Khu phi thuế quan đƣợc xuất khẩu ra nƣớc ngoài và nhập khẩu từ nƣớc ngoài tất cả 

hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam không cấm xuất khẩu và nhập khẩu.  

2. Việc lƣu trữ hàng hoá trong Khu phi thuế quan không bị hạn chế về thời gian. 

3. Tàu nƣớc ngoài đƣợc phép trực tiếp vào Khu cảng phi thuế quan thuộc cảng Nhơn Hội lấy 

hàng và giao hàng, không phải làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với ngƣời, chỉ làm thủ tục xuất 

nhập cảnh đối với tàu tại phao số 0. 

Điều 10.  

1. Quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa Khu phi thuế quan với Khu thuế quan (trừ Khu chế 

xuất) trong KKT Nhơn Hội và nội địa Việt Nam đƣợc áp dụng theo quy định về quan hệ trao đổi 

giữa nƣớc ngoài với Việt Nam và phải tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật về hải 

quan và về thuế xuất, nhập khẩu. Quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa Khu phi thuế quan với 

Khu chế xuất trong KKT Nhơn Hội đƣợc áp dụng theo quy định về quan hệ trao đổi giữa nƣớc 

ngoài với nƣớc ngoài. 
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2. Các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ tại Khu thuế quan trong KKT Nhơn Hội và nội địa Việt Nam chỉ đƣợc nhập từ Khu phi 

thuế quan hàng hoá, dịch vụ mà Việt Nam không cấm nhập khẩu hoặc không hạn chế nhập khẩu 

và đƣợc bán vào Khu phi thuế quan những hàng hoá, dịch vụ mà Việt Nam không cấm xuất 

khẩu.  

3. Hàng hoá đƣợc tự do lƣu thông giữa Khu thuế quan và nội địa Việt Nam. 

Điều 11.  

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trƣờng hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu: 

a) Hàng hoá từ nƣớc ngoài nhập khẩu vào Khu phi thuế quan; 

b) Hàng hoá từ Khu phi thuế quan xuất khẩu ra nƣớc ngoài;  

c) Hàng hoá từ Khu phi thuế quan chuyển sang hoặc bán cho khu chế xuất hoặc doanh nghiệp 

chế xuất trong lãnh thổ Việt Nam; 

d) Hàng hoá không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ từ nội địa Việt Nam đƣa vào Khu 

phi thuế quan (trừ hàng hoá quy định tại khoản 2 Điều này). 

2. Hàng hoá thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ từ Khu thuế quan trong KKT Nhơn Hội 

và nội địa Việt Nam đƣa vào Khu phi thuế quan để xuất khẩu ra nƣớc ngoài mà không qua sản 

xuất, gia công, tái chế, lắp ráp thành sản phẩm tại Khu phi thuế quan phải nộp thuế xuất khẩu, 

làm thủ tục xuất khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải 

quan. 

3. Hàng hoá có xuất xứ từ nƣớc ngoài và không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hoặc 

hạn chế nhập khẩu từ Khu phi thuế quan nhập vào Khu thuế quan (trừ Khu chế xuất) trong KKT 

Nhơn Hội và nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu, làm thủ tục nhập khẩu theo quy định 

hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. 

4. Hàng hoá đƣợc sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan có sử dụng nguyên 

liệu, linh kiện nhập khẩu từ nƣớc ngoài khi nhập vào Khu thuế quan (trừ Khu chế xuất) trong 

KKT Nhơn Hội và nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh 

kiện nhập khẩu từ nƣớc ngoài cấu thành trong sản phẩm, hàng hoá đó và phải làm thủ tục nhập 

khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan hải quan. 

5. Hàng hoá, dịch vụ đƣợc sản xuất, tiêu thụ trong Khu phi thuế quan và hàng hoá, dịch vụ nhập 

khẩu từ nƣớc ngoài vào Khu phi thuế quan không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch 

vụ từ nội địa Việt Nam và Khu thuế quan trong KKT Nhơn Hội đƣa vào Khu phi thuế quan đƣợc 

áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Hàng hoá, dịch vụ từ Khu phi thuế quan đƣa vào 

nội địa Việt Nam và Khu thuế quan (trừ Khu chế xuất) trong KKT Nhơn Hội phải chịu thuế giá 

trị gia tăng với thuế suất theo quy định hiện hành. 

6. Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đƣợc sản xuất, tiêu thụ trong Khu phi 

thuế quan hoặc đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài vào Khu phi thuế quan không phải chịu thuế tiêu 

thụ đặc biệt. 

7. Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Khu phi thuế quan đƣa vào Khu 

thuế quan (trừ Khu chế xuất) trong KKT Nhơn Hội và nội địa Việt Nam phải chịu thuế tiêu thụ 

đặc biệt. 

8. Nguyên liệu sản xuất, vật tƣ hàng hoá do các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong Khu phi thuế quan nhập từ nƣớc ngoài 

nhƣng không sử dụng hết và các thứ phẩm còn có giá trị thƣơng mại đƣợc phép bán vào Khu 

thuế quan (trừ Khu chế xuất) trong KKT Nhơn Hội và nội địa Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục 

hải quan và nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành. 
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9. Các dự án đầu tƣ để sản xuất hàng hoá xuất khẩu và vận chuyển hàng hoá quá cảnh thực hiện 

theo các quy định chung. 

Chƣơng 3: 

ƢU ĐÃI ĐẦU TƢ 

Điều 12.  

1. Các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài đƣợc quyền lựa chọn thực hiện các dự án 

đầu tƣ tại KKT Nhơn Hội (trừ những dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tƣ, những dự án có 

ảnh hƣởng xấu về an ninh quốc gia, văn hoá xã hội, gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng theo 

quy định của pháp luật Việt Nam). Các dự án đầu tƣ có điều kiện trong Khu thuế quan (ngoài 

Khu phi thuế quan) thuộc KKT Nhơn Hội thực hiện theo các quy định hiện hành. 

2. Khuyến khích các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ xây dựng hạ tầng Khu phi thuế quan và cảng 

Nhơn Hội. 

Điều 13. Các dự án đầu tƣ vào KKT Nhơn Hội đƣợc hƣởng các ƣu đãi áp dụng đối với địa bàn 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt 

Nam, Luật Khuyến khích đầu tƣ trong nƣớc, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định 

của pháp luật khác.  

Điều 14. 

1. Tất cả các dự án đầu tƣ của các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài trong KKT Nhơn 

Hội đƣợc hƣởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đƣợc áp dụng trong 15 năm, kể 

từ khi dự án đầu tƣ bắt đầu hoạt động kinh doanh và đƣợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 

năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo; đƣợc 

hƣởng các ƣu đãi về các loại thuế khác áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu 

tƣ trong nƣớc, các pháp luật thuế khác và các ƣu đãi khác theo điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên.  

2. Các dự án đầu tƣ sản xuất trong KKT Nhơn Hội của các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và 

nƣớc ngoài đƣợc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tƣ, linh kiện và bán 

thành phẩm mà trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng 

trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.  

3. Giảm 50% thuế thu nhập đối với ngƣời có thu nhập cao, kể cả ngƣời Việt Nam và ngƣời nƣớc 

ngoài làm việc tại KKT Nhơn Hội. 

4. Ngoài những ƣu đãi đƣợc hƣởng theo quy định tại Quy chế này, các dự án đầu tƣ của các tổ 

chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài trong KKT Nhơn Hội sau đây đƣợc hƣởng thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án: 

a) Dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế 

khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 

của Chính phủ;  

b) Dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành, lĩnh vực hoặc phát 

triển kinh tế - xã hội của khu vực sau khi đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận.  

Điều 15. Các doanh nghiệp trong nƣớc thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tƣ sản xuất, 

kinh doanh tại KKT Nhơn Hội thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng các loại hình tín dụng ƣu đãi của 

Nhà nƣớc thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà 

nƣớc.  

Điều 16. Các tổ chức kinh tế trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, ngƣời nƣớc 

ngoài thƣờng trú tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các tổ chức và cá nhân 

nƣớc ngoài đƣợc đầu tƣ xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng 

các khu chức năng để cho thuê, cho thuê lại hoặc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đã xây dựng 
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hạ tầng trong KKT Nhơn Hội theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về đất đai. Ngƣời Việt Nam 

định cƣ ở nƣớc ngoài đƣợc mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong KKT Nhơn Hội 

theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngƣời nƣớc ngoài thƣờng trú tại Việt Nam và các nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc mua nhà ở và đƣợc thuê đất ở trong KKT Nhơn Hội. 

Điều 17. áp dụng chính sách một giá đối với hàng hoá, dịch vụ và tiền thuê đất cho các tổ chức 

và cá nhân, không phân biệt trong nƣớc và nƣớc ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 

KKT Nhơn Hội. 

Chƣơng 4: 

SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI 

Điều 18. 

1. Toàn bộ diện tích đất, mặt nƣớc dành cho đầu tƣ xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng và Khu phi thuế quan trong KKT Nhơn Hội đã 

đƣợc xác định trong Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội do Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và 

Quy hoạch sử dụng đất chi tiết do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt đƣợc Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Định giao một lần cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội để tổ chức triển khai xây dựng 

và phát triển.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo thực hiện việc thu hồi đất đối với diện tích đất đƣợc quy 

hoạch để xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng và Khu 

phi thuế quan trong KKT Nhơn Hội. 

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo thực hiện việc thu hồi diện tích đất, mặt nƣớc theo kế 

hoạch sử dụng đất chi tiết đã đƣợc phê duyệt đối với diện tích đất, mặt nƣớc sử dụng cho các khu 

chức năng còn lại và các mục đích khác trong KKT Nhơn Hội để giao cho Ban Quản lý KKT 

Nhơn Hội theo kế hoạch sử dụng đất chi tiết hàng năm và 5 năm của KKT Nhơn Hội đã đƣợc 

phê duyệt để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển KKT Nhơn Hội. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban Quản lý KKT Nhơn Hội phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng thực hiện việc bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng và tái định cƣ cho các hộ gia 

đình bị thu hồi đất (đối với diện tích đất, mặt nƣớc đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền thu 

hồi) để giao cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội thực hiện việc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, 

giao lại đất không thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất cho ngƣời có nhu cầu sử dụng đất theo 

quy định tƣơng ứng của pháp luật về đất đai.  

Ban Quản lý KKT Nhơn Hội chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nƣớc 

đã đƣợc giao theo đúng mục đích sử dụng đất và phù hợp với Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã đƣợc Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt. 

4. Đối với trƣờng hợp giao lại đất và cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng 

đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất:  

Trên cơ sở giá đất và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất do Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bình Định quy định và các quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tƣ trong 

nƣớc và đầu tƣ nƣớc ngoài, Ban Quản lý KKT Nhơn Hội quyết định mức thu tiền sử dụng đất, 

mặt nƣớc; tiền thuê đất, mặt nƣớc; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nƣớc; mức miễn, giảm 

tiền thuê đất, mặt nƣớc theo từng dự án đầu tƣ nhằm bảo đảm khuyến khích đầu tƣ. 

5. Đối với trƣờng hợp giao lại đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất theo hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất:  

Trên cơ sở phƣơng án tài chính và giá đất đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt, Ban 

Quản lý KKT Nhơn Hội quyết định giao lại đất và cho thuê đất đã đƣợc bồi thƣờng, giải phóng 

mặt bằng cho ngƣời có nhu cầu sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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6. Các tổ chức và cá nhân trong nƣớc, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đƣợc giao đất hoặc 

thuê đất; các tổ chức và cá nhân nƣớc ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các 

bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam đƣợc thuê 

đất để thực hiện dự án đầu tƣ trong KKT Nhơn Hội và có các quyền, nghĩa vụ tƣơng ứng với 

hình thức đƣợc giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  

Điều 19. Nhà nƣớc hỗ trợ đầu tƣ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào các khu 

chức năng trong KKT Nhơn Hội; hỗ trợ bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng trong các khu chức 

năng và tái định cƣ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất; hỗ trợ đầu tƣ xây dựng các công trình xử 

lý nƣớc thải và chất thải tập trung của các khu chức năng theo các chƣơng trình mục tiêu hỗ trợ 

đầu tƣ quốc gia. 

Điều 20.  

1. Các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài trƣớc khi xây dựng các công trình phục vụ 

sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Nhơn Hội phải có hồ sơ 

xin phép Ban Quản lý KKT Nhơn Hội theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời gian xem 

xét, quyết định của Ban Quản lý KKT Nhơn Hội tối đa trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Việc quản lý xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ 

tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện 

ích công cộng trong KKT Nhơn Hội đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Chƣơng 5: 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC 

Điều 21. 

1. Nhà nƣớc dành vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc và tín dụng ƣu đãi để hỗ trợ cho đầu tƣ phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng 

quan trọng cần thiết, đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của KKT Nhơn Hội.  

2. Việc chi vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và 

các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quy định tại khoản 1 Điều này do Trung ƣơng quản 

lý và cân đối từ nhiệm vụ chi đầu tƣ phát triển của ngân sách trung ƣơng theo các chƣơng trình 

mục tiêu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc. 

3. Cho phép áp dụng các phƣơng thức huy động vốn sau đây để đầu tƣ và phát triển KKT Nhơn 

Hội: 

a) Trong thời hạn 15 năm đầu kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, ngân sách nhà nƣớc 

cân đối hàng năm không thấp hơn toàn bộ nguồn thu ngân sách trên địa bàn KKT Nhơn Hội cho 

yêu cầu đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích 

công cộng quan trọng, phục vụ chung cho KKT Nhơn Hội theo các chƣơng trình mục tiêu;  

b) Phát hành trái phiếu Chính phủ đối với những dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng có quy mô lớn, 

có vai trò then chốt đối với sự phát triển của KKT Nhơn Hội theo quy định về phát hành trái 

phiếu Chính phủ để huy động vốn đầu tƣ; 

c) Ƣu tiên việc sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn tín dụng ƣu đãi đầu tƣ đối với việc xây dựng 

các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng cần 

thiết của KKT Nhơn Hội và các trợ giúp kỹ thuật khác; 

d) Đƣợc phép thu hút vốn đầu tƣ theo các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác phù 

hợp với quy định hiện hành; 

đ) Đƣợc phép huy động vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai để đầu tƣ phát 

triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ chung cho KKT Nhơn Hội; 
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e) Huy động vốn đầu tƣ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài; vốn ứng 

trƣớc của các đối tƣợng có nhu cầu sử dụng hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp có chức năng xây 

dựng và kinh doanh công trình hạ tầng kỹ thuật. Mở rộng hình thức tín dụng đồng tài trợ của các 

tổ chức tín dụng và huy động mọi nguồn vốn dƣới các hình thức khác, phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Điều 22. Cho phép các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân 

hàng liên doanh với nƣớc ngoài, ngân hàng nƣớc ngoài và các tổ chức tín dụng khác đƣợc thành 

lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng đƣợc mở chi nhánh trong KKT Nhơn Hội để 

thực hiện các chức năng tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các hoạt động kinh tế 

trong KKT Nhơn Hội theo quy định hiện hành.  

Điều 23. Việc mua bán, thanh toán, chuyển nhƣợng và các quan hệ giao dịch khác giữa các tổ 

chức kinh tế, cá nhân trong Khu phi thuế quan với nhau đƣợc phép thực hiện bằng đồng tiền tự 

do chuyển đổi thông qua tài khoản mở tại ngân hàng. Việc mua bán hàng hóa thông thƣờng phục 

vụ sinh hoạt đƣợc thanh toán bằng đồng Việt Nam.  

Điều 24.  

1. Ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài làm việc, hoạt động đầu tƣ kinh 

doanh tại KKT Nhơn Hội và các thành viên gia đình họ đƣợc cấp thị thực xuất nhập cảnh có giá 

trị nhiều lần có thời hạn phù hợp với thời hạn làm việc, hoạt động đầu tƣ và kinh doanh tại KKT 

Nhơn Hội và đƣợc cƣ trú, tạm trú có thời hạn trong KKT Nhơn Hội.  

2. Khách du lịch nƣớc ngoài đến thẳng cảng biển của KKT Nhơn Hội bằng tàu biển theo hợp 

đồng với các công ty du lịch trong nƣớc thì đƣợc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục 

xuất nhập cảnh tại cảng và đƣợc phép tham quan du lịch tại KKT Nhơn Hội.  

Bộ Công an hƣớng dẫn thực hiện các khoản 1 và 2 Điều này.  

3. Ban Quản lý KKT Nhơn Hội đƣợc cấp Giấy phép lao động cho ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt 

Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đến làm việc, hoạt động đầu tƣ kinh doanh tại KKT Nhơn Hội theo 

đúng quy định của pháp luật Việt Nam.  

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn Ban Quản lý KKT Nhơn Hội thực hiện việc 

cấp Giấy phép lao động quy định tại khoản này. 

Điều 25.  

1. Nhà nƣớc hỗ trợ xúc tiến đầu tƣ vào KKT Nhơn Hội và quảng bá môi trƣờng đầu tƣ tại KKT 

Nhơn Hội cho các nhà đầu tƣ tiềm năng trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

2. Ban Quản lý KKT Nhơn Hội và các cơ quan nhà nƣớc có liên quan thực hiện cải cách các thủ 

tục hành chính liên quan tới các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tƣ, xây dựng, đấu thầu, thuế, hải 

quan, quản lý lao động và doanh nghiệp trong KKT Nhơn Hội. 

3. Ban Quản lý KKT Nhơn Hội phối hợp với chính quyền địa phƣơng tổ chức tuyên truyền, giáo 

dục nhận thức tƣ tƣởng cho cán bộ, nhân dân địa phƣơng về vị trí, vai trò của KKT Nhơn Hội để 

tạo sự ủng hộ, tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển KKT Nhơn Hội. 

Điều 26. Các tổ chức và cá nhân có công vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vận 

động các dự án đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài và các dự án đầu tƣ trong nƣớc vào KKT Nhơn Hội 

đƣợc thƣởng theo Quy chế do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành sau khi có ý kiến chấp 

thuận của Bộ Tài chính. 

Chƣơng 6: 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ NHƠN HỘI 

Điều 27. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Thƣơng mại, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Tổng cục Du lịch và các cơ quan có liên quan ban hành các quy 

định hƣớng dẫn về hoạt động của các khu chức năng trong KKT Nhơn Hội thuộc phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 



11 

 

Điều 28.  

1. Ban Quản lý KKT Nhơn Hội do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

2. Ban Quản lý KKT Nhơn Hội là cơ quan quản lý nhà nƣớc trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bình Định để thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất hoạt động trên các lĩnh vực đầu tƣ xây 

dựng và phát triển kinh tế tại KKT Nhơn Hội theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và 

tiến độ đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Ban Quản lý KKT Nhơn Hội có tƣ cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc 

huy, có trụ sở làm việc, có biên chế, có kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tƣ phát triển do 

ngân sách tỉnh Bình Định cấp theo kế hoạch hàng năm; là đầu mối kế hoạch và ngân sách đƣợc 

cân đối riêng vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng. 

4. Trƣởng Ban Quản lý KKT Nhơn Hội do Thủ tƣớng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. Các Phó Trƣởng ban do Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm.  

Điều 29. Ban Quản lý KKT Nhơn Hội thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định đối với 

Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu và các quy định tại 

Quy chế này; có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định lập quy hoạch chung để Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Bình Định trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch chi tiết các 

phân khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong KKT Nhơn Hội trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt; tổ chức quản lý, phổ biến, hƣớng dẫn, kiểm tra và thanh tra 

việc thực hiện Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Xây dựng các danh mục dự án đầu tƣ và kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển hàng năm trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

3. Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện thƣơng mại, chi nhánh của các tổ chức và thƣơng nhân nƣớc ngoài; Giấy phép 

đầu tƣ; Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ; Giấy phép lao động cho ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt 

Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đến làm việc, hoạt động đầu tƣ kinh doanh; Chứng chỉ xuất xứ hàng 

hoá tại KKT Nhơn Hội; thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng hoặc xác 

nhận bảng đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng của các dự án đầu tƣ trong KKT Nhơn Hội và các 

giấy phép, chứng chỉ khác theo uỷ quyền của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

4. Giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nƣớc 

cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong KKT Nhơn Hội theo đúng mục đích sử dụng 

theo quy định tƣơng ứng của pháp luật về đất đai. 

5. Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí thực hiện tại KKT Nhơn Hội trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét ban hành theo quy định của pháp luật. 

6. Làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực 

hiện các dự án đầu tƣ, kinh doanh và hoạt động tại KKT Nhơn Hội. 

7. Phối hợp với chính quyền địa phƣơng và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt 

động trong KKT Nhơn Hội phù hợp với Quy chế hoạt động này, quy hoạch, kế hoạch đã đƣợc cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tƣ phát triển trên địa bàn KKT 

Nhơn Hội, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc tại KKT Nhơn Hội 

theo đúng quy định. 
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9. Tổ chức, triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại, du lịch trong và ngoài 

nƣớc. Xây dựng các chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại, du lịch trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. 

10. Báo cáo định kỳ các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về tình hình 

triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển KKT Nhơn Hội. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định giao trong từng thời kỳ. 

Điều 30. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm : 

1. Tổ chức lập quy hoạch chung của KKT Nhơn Hội để trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và 

phê duyệt quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong KKT Nhơn Hội. 

2. Phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong KKT Nhơn Hội; tiến hành thu hồi 

đất và giao đất cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển 

KKT Nhơn Hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 của Quy chế này. 

3. Quy định giá đất và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất trong 

KKT Nhơn Hội đối với trƣờng hợp giao lại đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền 

sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất và phê duyệt phƣơng án tài chính và giá đối với 

trƣờng hợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

4. Thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với các dự án đầu tƣ trong KKT Nhơn Hội theo quy hoạch 

đƣợc duyệt; uỷ quyền cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội phê duyệt các dự án đầu tƣ trong nƣớc 

thuộc thẩm quyền; trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền danh mục các dự án đầu tƣ 

phát triển và kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển hàng năm tại KKT Nhơn Hội. 

5. Ban hành các chính sách ƣu đãi và khuyến khích cụ thể phù hợp với các quy định hiện hành để 

thực hiện việc ƣu tiên tuyển dụng và sử dụng lao động tại chỗ; hỗ trợ đào tạo nghề đối với lực 

lƣợng lao động ở địa phƣơng; tạo điều kiện cho lực lƣợng lao động ở địa phƣơng có thể vào làm 

việc tại các doanh nghiệp trong KKT Nhơn Hội; khuyến khích và thu hút lao động có chuyên 

môn cao, tay nghề giỏi từ các nơi khác về làm việc tại KKT Nhơn Hội; hỗ trợ xây dựng nhà ở 

cho công nhân; hỗ trợ xây dựng các khu tái định cƣ; hỗ trợ đầu tƣ phát triển hệ thống kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nƣớc; hỗ trợ xúc tiến đầu tƣ - thƣơng mại; hỗ trợ bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng 

để đẩy nhanh quá trình đầu tƣ và phát triển KKT Nhơn Hội. 

6. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, Uỷ ban nhân dân các huyện Tuy Phƣớc, Phù 

Cát thực hiện việc bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh 

phối hợp với Ban Quản lý KKT Nhơn Hội thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an 

toàn xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp KKT Nhơn Hội hoạt động đƣợc thuận lợi. 

7. Cấp kinh phí hoạt động hành chính, sự nghiệp và vốn đầu tƣ phát triển cho Ban Quản lý KKT 

Nhơn Hội từ ngân sách tỉnh Bình Định theo kế hoạch hàng năm. 

8. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Quản lý KKT 

Nhơn Hội thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chế này; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

để tổ chức quản lý KKT Nhơn Hội phát triển nhanh và bền vững. 

Điều 31.  

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về ngành, 

lĩnh vực và hành chính lãnh thổ đối với KKT Nhơn Hội; uỷ quyền và hƣớng dẫn cho Ban Quản 

lý KKT Nhơn Hội thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về các lĩnh vực đầu tƣ xây dựng, 

quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trƣờng, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, lao 

động, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và theo Quy chế này 

trên cơ sở hoạt động theo nguyên tắc "một cửa, tại chỗ" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động đầu tƣ và sản xuất kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài trong 

KKT Nhơn Hội. 
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2. Đối với những lĩnh vực không phân cấp, không uỷ quyền cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội: 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện chức năng quản lý nhà 

nƣớc đối với KKT Nhơn Hội bằng cách tổ chức các đơn vị trực thuộc nằm trong KKT Nhơn Hội 

và có quy chế phối hợp với Ban Quản lý KKT Nhơn Hội để thực hiện thẩm quyền đƣợc giao. 

Điều 32. Cơ quan hải quan KKT Nhơn Hội thực hiện việc giám sát và quản lý hàng hoá lƣu 

thông giữa Khu thuế quan, Khu phi thuế quan với nƣớc ngoài và hàng hóa lƣu thông giữa Khu 

phi thuế quan với khu vực còn lại trên lãnh thổ Việt Nam. 

Chƣơng 7: 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 33. Những quy định khác liên quan đến hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá 

nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và các 

doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại KKT Nhơn Hội không quy định 

trong Quy chế này thì đƣợc thực hiện theo các điều khoản tƣơng ứng của Luật Đầu tƣ nƣớc 

ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tƣ trong nƣớc, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh 

nghiệp nhà nƣớc, Luật Hợp tác xã, Luật Hải quan, Luật Đất đai, Luật Thƣơng mại, các pháp luật 

thuế khác và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên. 

Điều 34. Những ƣu đãi dành cho các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài có hoạt động 

sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại KKT Nhơn Hội theo Quy chế này đƣợc phép áp dụng 

đối với các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn KKT Nhơn Hội trƣớc ngày ban hành Quy chế này cho thời gian 

ƣu đãi còn lại kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành. 


