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QUYẾT ĐỊNH  

 

Ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư 
phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 

2021-2025  
 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư 
phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu 
tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của 
Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số        
…… .…/SKHĐT-TH ngày        /     /2022,   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh: 

DỰ THẢO 
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Quyết định này quy định về các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất, đối tượng áp dụng, 
mức cấp bù lãi suất, nguyên tắc, thời gian và nguồn vốn thực hiện cấp bù lãi 
suất.  

2. Đối tượng áp dụng: 

 Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, 
các chủ đầu tư tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Danh mục các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển 
Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-2025 
và mức cấp bù lãi suất theo từng lĩnh vực đầu tư 

1. Danh mục các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà 
cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-2025: Theo Phụ lục 1 
đính kèm. 

2. Mức cấp bù lãi suất theo từng lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-
2025: 

a) Mức cấp bù lãi suất là mức cấp theo tỷ lệ % so với lãi suất cho vay tối 
thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định từng thời kỳ, nhưng không quá 100% lãi suất tối thiểu. 

b) Mức cấp bù lãi suất theo từng lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-
2025: Theo Phụ lục 2, 3 đính kèm. 

Điều 3. Nguyên tắc, thời gian và nguồn vốn để thực hiện cấp bù lãi 
suất 

1. Nguyên tắc thực hiện cấp bù lãi suất: 

a) Mức vốn vay được cấp bù lãi suất là số tiền chủ đầu tư thực vay theo 
quy định của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa. 

b) Các khoản vay được cấp bù lãi suất là các khoản vay trả nợ trong hạn; 
không cấp bù lãi suất đối với các khoản vay quá hạn, các khoản vay điều chỉnh 
kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ theo từng kỳ hạn, gia hạn nợ so với Hợp 
đồng tín dụng ký kết lần đầu. 

2. Thời gian, nguồn vốn thực hiện cấp bù lãi suất: 

 a) Thời gian: Theo thời gian cho vay của hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu 
tư và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa. 

b) Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đầu tư công hàng năm để cấp bù lãi 
suất theo quy định. 

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

 1. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa: 
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 a) Tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền cho vay theo quy định. 

 b) Hàng năm Quỹ lập kế hoạch cấp bù lãi suất vay cho năm tiếp theo gửi 
Sở Tài chính vào thời gian xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo 
hướng dẫn của Sở Tài chính. 

 c) Giám sát và theo dõi việc sử dụng vốn vay của chủ đầu tư; thông báo 
ngay cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước 
khi phát hiện Chủ đầu tư sử dụng vốn vay sai mục đích. 

 d) Định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực 
hiện chính sách cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất. 

 2. Sở Tài chính: 

 a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm 
quyền bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hàng năm để cấp bù lãi suất. 

 b) Chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa kiểm tra, xác 
nhận số tiền cấp bù lãi suất định kỳ hàng năm và khi hợp đồng vay kết thúc. 

 c) Hưỡng dẫn trình tự, thủ tục cấp bù lãi suất cho các chủ đầu tư, đồng 
thời kiểm tra, lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt số tiền cấp bù lãi suất. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

 Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn 
ngân sách tỉnh hàng năm để cấp bù lãi suất. 

 4. Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa: 

 Thực hiện thanh toán số tiền cấp bù lãi suất cho chủ đầu tư khi được cấp 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

 5. Chủ đầu tư: 

 a) Phần chi phí lãi vay mà ngân sách nhà nước đã cấp bù không được tính 
vào giá trị công trình (trong thời gian đầu tư, xây dựng), và không được tính vào 
chi phí tài chính (sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng). 

 b) Hoàn trả số tiền đã được ngân sách tỉnh cấp bù lãi suất theo yêu cầu 
của UBND tỉnh khi sử dụng vốn vay sai quy định. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư và Quỹ Đầu tư phát triển 
Khánh Hòa đã ký kết theo các Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 
11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục lĩnh vực đầu tư 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2015 được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay; Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục các lĩnh 
vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu 
tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay; Nghị quyết số 02/2016/NQ-
HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục 
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các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được 
Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay; Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 
11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh 
Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay: được tiếp tục áp dụng các Nghị quyết này cho đến 
hết thời hạn hợp đồng. 

 Điều 6. Hiệu lực thi hành 

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../..../.... và thay thế 
Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban 
hành mức vốn cho vay để được cấp bù lãi suất và mức cấp bù lãi suất đối với 
các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và 
được ngân sách cấp bù lãi suất. 

 2. Trường hợp dự án vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đã 
được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo ngành, lĩnh vực thì không 
được hưởng chính sách cấp bù lãi suất theo Quyết định này. 

 Điều 7. Tổ chức thực hiện 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa; Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 8; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Trung tâm Công báo KH; 
- Báo Khánh Hòa; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 
 
 

 
 
 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 
ĐƯỢC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA CHO VAY 

VÀ ĐƯỢC NGÂN SÁCH CẤP BÙ LÃI SUẤT  

(Phụ lục kèm theo Quyết định số    /2022/QĐ-UBND ngày     /    /2022 của 
UBND tỉnh Khánh Hòa) 

 

 1. Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng khu dân cư, khu tái 
định cư. 

 2. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải; 
đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường (đáp ứng các tiêu chí 
nhãn sinh thái và được chứng nhận nhãn sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình tự, thủ 
tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm với môi trường theo quy định hiện 
hành). 

 3. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm cảng biển, bến xe, bãi đỗ 
xe,…); đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng. 

 4. Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường 
học, văn hóa, thể dục thể thao, công viên. 

 5. Đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện; đầu tư ngầm hóa các 
công trình điện; đầu tư di dời lưới điện nông thôn; đầu tư phát triển sử dụng 
năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng tái tạo khác. 

 6. Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp và các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp (đường, điện, nước). 

 7. Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi. 
 8. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát 
triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp./. 



PHỤ LỤC 2 

MỨC CẤP BÙ LÃI SUẤT THEO TỪNG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUỸ ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HOÀ CHO VAY VÀ ĐƯỢC NGÂN SÁCH CẤP BÙ 

LÃI SUẤT GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Phụ lục kèm theo Quyết định số      /2022/QĐ-UBND ngày      /     /2022 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa) 

 

STT Danh mục lĩnh vực đầu tư được cấp bù lãi suất 
Tỷ lệ 

cấp bù 
(%) 

Ghi chú 

1 
Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng khu 
dân cư, khu tái định cư. 

 
 

1.1 Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội. 50  

1.2 Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu dân cư. 20  

1.3 Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu tái định cư. 50  

2 

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước 
thải, rác thải; đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện 
với môi trường (đáp ứng các tiêu chí nhãn sinh thái và 
được chứng nhận nhãn sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình 
tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm với 
môi trường theo quy định hiện hành). 

 

 

2.1 

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn các 
phường thuộc thành phố Nha Trang (trừ phường Vĩnh 
Nguyên thuộc xã đảo theo Quyết định 2312/QĐ-TTg 
ngày 18/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ). 

30 

 

2.2 
Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn các xã 
thuộc thành phố Nha Trang. 

40 
 

2.3 
Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn các 
phường thuộc thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hoà. 

40 
 

2.4 
Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn Thị trấn 
Cam Đức, Thị trấn Diên Khánh và Thị trấn Vạn Giã. 

40 
 

2.5 

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn thuộc đối 
tượng ưu đãi của Chính phủ theo QĐ 131/2009/QĐ-
TTg ngày 02/11/2009 (đối với phần vốn ngân sách phải 
hỗ trợ nhưng không có nguồn vốn để hỗ trợ). 

100 

Đối với việc đầu 
tư các công trình 
nước sạch nông 
thôn thuộc đối 
tượng ưu đãi 
theo Quyết định 
số 131/2009/QĐ-
TTg ngày 
02/11/2009 của 

2.6 Đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn thuộc đối 
tượng ưu đãi của Chính phủ theo QĐ 131/2009/QĐ-

50 



2 

STT Danh mục lĩnh vực đầu tư được cấp bù lãi suất 
Tỷ lệ 

cấp bù 
(%) 

Ghi chú 

TTg ngày 02/11/2009 (ngoài phần hỗ trợ vốn của ngân 
sách nhà nước). 

Thủ tướng Chính 
phủ (mục 2.5 và 
2.6), tỷ lệ phần 
vốn ngân sách hỗ 
trợ theo Phụ lục 
số 03 kèm theo. 

2.7 

Đầu tư thoát nước, xử lý nước thải, rác thải; đầu tư sản 
xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường (đáp ứng 
các tiêu chí nhãn sinh thái và được chứng nhận nhãn 
sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình tự, thủ tục, chứng nhận 
nhãn sinh thái cho sản phẩm với môi trường theo quy 
định hiện hành). 

60 

 

3 
Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm cảng biển, 
bến xe, bãi đỗ xe,…); đầu tư, phát triển hệ thống 
phương tiện vận tải công cộng. 

40 
 

4 
Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa 
bệnh, trường học, văn hóa, thể dục thể thao, công viên. 

50 
 

5 

Đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện; đầu tư 
ngầm hóa các công trình điện; đầu tư di dời lưới điện 
nông thôn; đầu tư phát triển sử dụng năng lượng mặt 
trời, năng lượng gió và năng lượng tái tạo khác. 

 

 

5.1 Đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện.  40  

5.2 Đầu tư ngầm hóa các công trình điện. 40  

5.3 Đầu tư di dời lưới điện nông thôn. 40  

5.4 
Đầu tư phát triển sử dụng năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió và năng lượng tái tạo khác. 

60 
 

6 

Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án phụ trợ bên 
ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
(đường, điện, nước). 

50 

 

7 
Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy 
lợi. 

50 
 

8 
Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ 
sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp. 

100 
 

 



PHỤ LỤC 3 

MỨC VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NƯỚC 
SẠCH NÔNG THÔN THEO TỔNG DỰ TOÁN CỦA DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP CÓ 

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 

(Phụ lục kèm theo Quyết định số      /2022/QĐ-UBND ngày      /     /2022 của UBND 
tỉnh Khánh Hòa) 

STT Địa bàn 

A 
CÁC XÃ THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG, DUYÊN HẢI: MỨC VỐN 
NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ LÀ 60% 

1 Thành phố Cam Ranh 

1.1 Xã Cam Thành Nam 

1.2 Xã Cam Thịnh Đông 

1.3 Xã Cam Lập 

2 Thị xã Ninh Hòa 

2.1 Xã Ninh Sơn 

2.2 Xã Ninh Thượng 

2.3 Xã Ninh An 

2.4 Xã Ninh Thọ 

2.5 Xã Ninh Trung 

2.6 Xã Ninh Sim 

2.7 Xã Ninh Xuân 

2.8 Xã Ninh Thân 

2.9 Xã Ninh Đông 

2.10 Xã Ninh Phụng 

2.11 Xã Ninh Bình 

2.12 Xã Ninh Phước 

2.13 Xã Ninh Phú 

2.14 Xã Ninh Quang 

2.15 Xã Ninh Hưng 

2.16 Xã Ninh Lộc 

2.17 Xã Ninh Ích 

2.18 Xã Ninh Vân 

3 Huyện Diên Khánh 
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STT Địa bàn 

3.1 Xã Diên Lâm 

3.2 Xã Diên Điền 

3.3 Xã Diên Xuân 

3.4 Xã Diên Sơn 

3.5 Xã Diên Đồng 

3.6 Xã Diên Phú 

3.7 Xã Diên Thọ 

3.8 Xã Diên Phước 

3.9 Xã Diên Lạc 

3.10 Xã Diên Tân (ngoại trừ thôn Đá Mài) 

3.11 Xã Diên Hòa 

3.12 Xã Diên Thạnh 

3.13 Xã Diên Toàn 

3.14 Xã Diên An 

3.15 Xã Bình Lộc 

3.16 Xã Suối Hiệp 

3.17 Xã Suối Tiên (ngoại trừ thôn Lỗ Gia) 

4 Huyện Cam Lâm 

4.1 Xã Cam Tân 

4.2 Xã Cam Hòa 

4.3 Xã Cam Hải Đông 

4.4 Xã Cam Hải Tây 

4.5 Xã Cam Hiệp Bắc 

4.6 Xã Cam Hiệp Nam 

4.7 Xã Cam Thành Bắc 

4.8 Xã Cam An Bắc 

4.9 Xã Cam An Nam 

4.10 Xã Suối Tân 

5 Huyện Khánh Vĩnh 

5.1 Xã Sông Cầu 
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STT Địa bàn 

6 Huyện Vạn Ninh 

6.1 Xã Vạn Thọ 

6.2 Xã Vạn Long 

6.3 Xã Vạn Thắng 

6.4 Xã Vạn Bình 

6.5 Xã Vạn Phú 

6.6 Xã Vạn Lương 

6.7 Xã Vạn Hưng 

6.8 Xã Xuân Sơn 

B 
CÁC XÃ THUỘC KHU VỰC I MIỀN NÚI (TRỪ CÁC THÔN ĐẶC 
BIỆT KHÓ KHĂN): NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ 75% 

1 Thành phố Cam Ranh 

1.1 Xã Cam Thịnh Tây 

1.2 Xã Cam Phước Đông 

2 Thị xã Ninh Hòa 

2.1 Xã Ninh Tân 

3 Huyện Cam Lâm 

3.1 Xã Suối Cát (ngoài trừ thôn Suối Lau 3) 

3.2 Xã Cam Phước Tây (ngoại trừ thôn Vân Sơn) 

C 
CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC KHU VỰC II VÀ 
III MIỀN NÚI, CÁC XÃ ĐẢO: NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ 90% 

1 Thành phố Nha Trang 

1.1 Phường Vĩnh Nguyên 

2 Thành phố Cam Ranh 

2.1 Xã Cam Bình 

3 Thị xã Ninh Hòa 

3.1 Xã Ninh Tây 

4 Huyện Diên Khánh 

4.1 Thôn Lỗ Gia (Xã Suối Tiên) 

4.2 Thôn Đá Mài (Xã Diên Tân) 

5 Huyện Vạn Ninh 
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STT Địa bàn 

5.1 Xã Đại Lãnh 

5.2 Xã Vạn Thạnh 

5.3 Xã Vạn Phước 

5.4 Xã Vạn Khánh 

6 Huyện Cam Lâm 

6.1 Xã Sơn Tân 

6.2 Thôn Suối Lau 3 (Xã Suối Cát) 

6.3 Thôn Văn Sơn (Xã Cam Phước Tây) 

7 Huyện Khánh Vĩnh 

7.1 Thị trấn Khánh Vĩnh 

7.2 Khánh Hiệp 

7.3 Khánh Bình 

7.4 Khánh Trung 

7.5 Khánh Đông 

7.6 Khánh Thượng 

7.7 Khánh Nam 

7.8 Giang Ly 

7.9 Cầu Bà 

7.10 Liên Sang 

7.11 Khánh Thành 

7.12 Khánh Phú 

7.13 Sơn Thái 

8 Huyện Khánh Sơn 

8.1 Thị trấn Tô Hạp 

8.2 Xã Thành Sơn 

8.3 Xã Sơn Lâm 

8.4 Xã Sơn Hiệp 

8.5 Xã Sơn Bình 

8.6 Xã Sơn Trung 

8.7 Xã Ba Cụm Bắc 
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STT Địa bàn 

8.8 Xã Ba Cụm Nam 

9 Huyện Trường Sa 

9.1 Thị trấn Trường Sa 

9.2 Song Tử Tây 

9.3 Sinh Tồn 

 
 



 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TTr-SKHĐT                                Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2022 
  

  TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định về việc ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh 

vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân 

sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-2025 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư 
phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu 
tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của 
Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ công văn số 11270/UBND-KT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu 
tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù 
lãi suất giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ công văn số 167/UBND-KT ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định ban hành mức cấp bù lãi 

DỰ THẢO 
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suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho 
vay, 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 
2015, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 167/UBND-KT ngày 
06/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định 
về việc ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu 
tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 
2021-2025 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 
3079/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN 
HÀNH MỨC VỐN CHO VAY ĐỂ ĐƯỢC CẤP BÙ LÃI SUẤT VÀ MỨC 
CẤP BÙ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH 
MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ 
HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐƯỢC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
KHÁNH HÒA CHO VAY VÀ ĐƯỢC NGÂN SÁCH CẤP BÙ LÃI SUẤT 

Giai đoạn 2016 - 2020, chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư 
vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị 
quyết 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 và đã được UBND tỉnh triển khai cụ 
thể thông qua việc ban hành mức vốn vay và tỷ lệ cấp bù lãi suất cụ thể tại 
Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/10/2016; Quyết định số 1191/QĐ-
UBND ngày 04/5/2018 và Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của 
UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định số 3079/QĐ-UBND. 

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh, 
Sở Tài chính đã thực hiện cấp bù cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và ngân sách cấp bù 
trong giai đoạn 2016-2020 với số tổng số tiền là 67,784 tỷ đồng, theo từng lĩnh 
vực cụ thể như sau: 

 

STT Lĩnh vực đầu tư cho vay 
Số dự 

án  
Tổng vốn vay 

(đồng) 
Số tiền cấp bù 
lãi suất (đồng) 

1 
Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã 
hội 

4 259.000.000.000 6.674.785.500 

2 
Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu 
dân cư, khu tái định cư 

0 0 0 

3 

Đầu tư hệ thống nước sạch, thoát 
nước, xử lý nước thải, đầu tư sản 
xuất các sản phẩm thân thiện môi 
trường 

20 314.354.000.000 24.862.503.200 

4 
Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện 
vận tải công cộng 

1 22.000.000.000 190.000.000 

5 Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện 7 189.200.000.000 18.437.525.500 
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STT Lĩnh vực đầu tư cho vay 
Số dự 

án  
Tổng vốn vay 

(đồng) 
Số tiền cấp bù 
lãi suất (đồng) 

cơ sở khám chữa bệnh, trường học, 
văn hóa, thể dục, thể thao, công viên 

6 

Đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống 
điện trên địa bàn tỉnh; Đầu tư phát triển 
sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng 
gió, đầu tư ngầm hóa các công trình điện 

30 222.179.000.000 6.721.122.600 

7 

Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp và các dự án phụ trợ bên ngoài 
hàng rào khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp (đường, điện, nước) 

1 30.890.000.000 3.785.302.000 

8 
Đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở 
rộng cảng biển 

1 86.500.000.000 7.113.136.000 

9 
Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa 
nước, công trình thủy lợi 

0 0 0 

10 

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các 
dự án phục vụ sản xuất, phát triển 
nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp 

0 0 0 

 Tổng cộng: 64 1.124.123.000.000 67.784.374.800 

 

Mức vốn vay và tỷ lệ cấp bù lãi suất cụ thể được ban hành dựa trên các 
tiêu chí khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật, tính cần thiết, tác động 
của dự án đối với đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương 
trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện cho thấy việc thực hiện chính sách cấp bù 
lãi suất của tỉnh đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ đã phát huy hiệu quả, 
mang lại giá trị tích cực, kịp thời khuyến khích các nhà đầu tư triển khai các dự 
án đầu tư phù hợp với chủ trương kêu gọi đầu tư, định hướng phát triển của tỉnh, 
góp phần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho người dân và 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Các dự án hoàn thành đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống người 
dân địa phương, cụ thể như: mang lại nguồn nước sạch cho số lượng lớn dân cư 
ở khu vực nông thôn, đảo và vùng núi cao của tỉnh Khánh Hòa; các dự án nhà ở 
xã hội vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, vừa góp phần thay 
đổi diện mạo, cảnh quan đô thị; cung cấp điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn cho 
người dân; nâng cao an toàn lưới điện, tạo điều kiện cung cấp điện liên tục, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân địa phương; cung cấp thêm điều kiện 
để lựa chọn môi trường vui chơi, học tập cho trẻ em; tạo ra các cơ hội việc làm 
mới cho người dân địa phương, cũng như điều kiện để phát triển các hoạt động 
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kinh tế khác... phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế của tỉnh đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng phát triển theo quy hoạch 
của từng ngành, từng địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua. 

Qua kết quả thực hiện cho thấy số tiền cấp bù lãi suất chiếm tỷ lệ chung là 
2,75% so với tổng mức đầu tư nhưng đã thực sự trở thành nguồn hỗ trợ có ý 
nghĩa rất tích cực trong việc khuyến khích đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh 
vực ưu tiên phát triển của tỉnh. Nhằm tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh 
tế tham gia đầu tư đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh và vay vốn tại 
Quỹ, HĐND tỉnh đã thông qua chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu 
tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà, giai đoạn 2021-2025 tại Nghị 
quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021. 

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND 
tỉnh về chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu 
tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; trong đó khoản 1 Điều 2 quy 
định: “Căn cứ danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 
Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư 
được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi 
suất giai đoạn 2021-2025”. 

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Ban hành chi tiết các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh 
Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-2025 và mức cấp 
bù lãi suất theo từng lĩnh vực cụ thể, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND tỉnh về chính sách 
cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh 
Hòa, giai đoạn 2021-2025, thay thế Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 
14/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành mức vốn cho vay để được cấp bù 
lãi suất và mức cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh 
vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu 
tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Quyết định được xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ngân 
sách nhà nước, Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 
quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị 
quyết số 90/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND tỉnh về Danh mục các lĩnh 
vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-
2025; Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND tỉnh về 
chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 
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07/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho 
vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN 

- Bước 1: Căn cứ công văn số 167/UBND-KT ngày 06/01/2022 của 
UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định ban hành mức cấp bù lãi suất 
đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định và lấy ý kiến các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

- Bước 2: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các ngành và đơn vị liên quan, trong 
đó bao gồm văn bản thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND 
tỉnh. 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT 
ĐỊNH 

1. Bố cục 

Bố cục dự thảo Quyết định được xây dựng theo 07 Điều và 03 Phụ lục. 

2. Nội dung cơ bản 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

(1) Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định này quy định về các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất, đối tượng áp dụng, 
mức cấp bù lãi suất, nguyên tắc, thời gian và nguồn vốn thực hiện cấp bù lãi 
suất.  

(2) Đối tượng áp dụng: 

 Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, 
các chủ đầu tư tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 Điều 2. Danh mục các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển 
Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-2025 và 
mức cấp bù lãi suất theo từng lĩnh vực đầu tư 

(1) Danh mục các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hoà 
cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-2025: Theo Phụ lục 1 
đính kèm. 

(2) Mức cấp bù lãi suất theo từng lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-
2025: 

a) Mức cấp bù lãi suất là mức cấp theo tỷ lệ % so với lãi suất cho vay tối 
thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định từng thời kỳ, nhưng không quá 100% lãi suất tối thiểu. 
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b) Mức cấp bù lãi suất theo từng lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hoà cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-
2025: Theo Phụ lục 2, 3 đính kèm. 

 Điều 3. Nguyên tắc, thời gian và nguồn vốn để thực hiện cấp bù lãi suất 

(1) Nguyên tắc thực hiện cấp bù lãi suất: 

a) Mức vốn vay được cấp bù lãi suất là số tiền chủ đầu tư thực vay theo 
quy định của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa. 

b) Các khoản vay được cấp bù lãi suất là các khoản vay trả nợ trong hạn; 
không cấp bù lãi suất đối với các khoản vay quá hạn, các khoản vay điều chỉnh 
kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ theo từng kỳ hạn, gia hạn nợ so với Hợp 
đồng tín dụng ký kết lần đầu. 

(2) Thời gian, nguồn vốn thực hiện cấp bù lãi suất: 

 a) Thời gian: Theo thời gian cho vay của hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu 
tư và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa. 

b) Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đầu tư công hàng năm để cấp bù lãi 
suất theo quy định. 

 Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

(1) Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa: 

 a) Tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền cho vay theo quy định. 

 b) Hàng năm Quỹ lập kế hoạch cấp bù lãi suất vay cho năm tiếp theo gửi 
Sở Tài chính vào thời gian xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo 
hướng dẫn của Sở Tài chính. 

 c) Giám sát và theo dõi việc sử dụng vốn vay của chủ đầu tư; thông báo 
ngay cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước 
khi phát hiện Chủ đầu tư sử dụng vốn vay sai mục đích. 

 d) Định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực 
hiện chính sách cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất. 

 (2) Sở Tài chính: 

 a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm 
quyền bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hàng năm để cấp bù lãi suất. 

 b) Chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa kiểm tra, xác 
nhận số tiền cấp bù lãi suất định kỳ hàng năm và khi hợp đồng vay kết thúc. 

 c) Hưỡng dẫn trình tự, thủ tục cấp bù lãi suất cho các chủ đầu tư, đồng 
thời kiểm tra, lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt số tiền cấp bù lãi suất. 

(3) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
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 Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn 
ngân sách tỉnh hàng năm để cấp bù lãi suất. 

(4) Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa: 

 Thực hiện thanh toán số tiền cấp bù lãi suất cho chủ đầu tư khi được cấp 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

(5) Chủ đầu tư: 

 a) Phần chi phí lãi vay mà ngân sách nhà nước đã cấp bù không được tính 
vào giá trị công trình (trong thời gian đầu tư, xây dựng), và không được tính vào 
chi phí tài chính (sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng). 

 b) Hoàn trả số tiền đã được ngân sách tỉnh cấp bù lãi suất theo yêu cầu 
của UBND tỉnh khi sử dụng vốn vay sai quy định. 

 Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư và Quỹ Đầu tư phát triển 
Khánh Hòa đã ký kết theo các Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 
11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục lĩnh vực đầu tư 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2015 được Quỹ Đầu tư phát 
triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay; Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục các lĩnh 
vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu 
tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay; Nghị quyết số 02/2016/NQ-
HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về danh mục 
các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được 
Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay; Nghị quyết số 
01/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 
11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh 
Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay: được tiếp tục áp dụng các Nghị quyết này cho đến 
hết thời hạn hợp đồng. 

 Điều 6. Hiệu lực thi hành 

(1) Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../..../.... và thay thế 
Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban 
hành mức vốn cho vay để được cấp bù lãi suất và mức cấp bù lãi suất đối với 
các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và 
được ngân sách cấp bù lãi suất. 

(2) Trường hợp dự án vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đã 
được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo ngành, lĩnh vực thì không 
được hưởng chính sách cấp bù lãi suất theo Quyết định này. 

 Điều 7. Tổ chức thực hiện 
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 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa; Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 

 Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định về việc ban hành mức cấp bù 
lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho 
vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT); PHÓ GIÁM ĐỐC  
- VP UBND tỉnh (VBĐT); 
- Sở TC (VBĐT); 
- Quỹ ĐTPT (VBĐT); 
- Sở Tư pháp (VBĐT); 
- Lưu VP, TH (LP).  
 
 
 
 

 Nguyễn Văn Nhựt 
 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 
ĐƯỢC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA CHO VAY 

VÀ ĐƯỢC NGÂN SÁCH CẤP BÙ LÃI SUẤT  

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số       /TTr-SKHĐT  ngày     /    /2022 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư) 

 

 1. Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng khu dân cư, khu tái 
định cư. 

 2. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải; 
đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường (đáp ứng các tiêu chí 
nhãn sinh thái và được chứng nhận nhãn sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình tự, thủ 
tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm với môi trường theo quy định hiện 
hành). 

 3. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm cảng biển, bến xe, bãi đỗ 
xe,…); đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng. 

 4. Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường 
học, văn hóa, thể dục thể thao, công viên. 

 5. Đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện; đầu tư ngầm hóa các 
công trình điện; đầu tư di dời lưới điện nông thôn; đầu tư phát triển sử dụng 
năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng tái tạo khác. 

 6. Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp và các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp (đường, điện, nước). 

 7. Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi. 
 8. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát 
triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp./. 



PHỤ LỤC 2 

MỨC CẤP BÙ LÃI SUẤT THEO TỪNG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUỸ ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HOÀ CHO VAY VÀ ĐƯỢC NGÂN SÁCH CẤP BÙ 

LÃI SUẤT GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số       /TTr-SKHĐT  ngày     /    /2022 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư) 

 

STT Danh mục lĩnh vực đầu tư được cấp bù lãi suất 
Tỷ lệ 

cấp bù 
(%) 

Ghi chú 

1 
Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng khu 
dân cư, khu tái định cư. 

 
 

1.1 Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội. 50  

1.2 Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu dân cư. 20  

1.3 Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu tái định cư. 50  

2 

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước 
thải, rác thải; đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện 
với môi trường (đáp ứng các tiêu chí nhãn sinh thái và 
được chứng nhận nhãn sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình 
tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm với 
môi trường theo quy định hiện hành). 

 

 

2.1 

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn các 
phường thuộc thành phố Nha Trang (trừ phường Vĩnh 
Nguyên thuộc xã đảo theo Quyết định 2312/QĐ-TTg 
ngày 18/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ). 

30 

 

2.2 
Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn các xã 
thuộc thành phố Nha Trang. 

40 
 

2.3 
Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn các 
phường thuộc thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hoà. 

40 
 

2.4 
Đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn Thị trấn 
Cam Đức, Thị trấn Diên Khánh và Thị trấn Vạn Giã. 

40 
 

2.5 

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn thuộc đối 
tượng ưu đãi của Chính phủ theo QĐ 131/2009/QĐ-
TTg ngày 02/11/2009 (đối với phần vốn ngân sách phải 
hỗ trợ nhưng không có nguồn vốn để hỗ trợ). 

100 

Đối với việc đầu 
tư các công trình 
nước sạch nông 
thôn thuộc đối 
tượng ưu đãi 
theo Quyết định 
số 131/2009/QĐ-
TTg ngày 
02/11/2009 của 

2.6 Đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn thuộc đối 
tượng ưu đãi của Chính phủ theo QĐ 131/2009/QĐ-

50 



2 

STT Danh mục lĩnh vực đầu tư được cấp bù lãi suất 
Tỷ lệ 

cấp bù 
(%) 

Ghi chú 

TTg ngày 02/11/2009 (ngoài phần hỗ trợ vốn của ngân 
sách nhà nước). 

Thủ tướng Chính 
phủ (mục 2.5 và 
2.6), tỷ lệ phần 
vốn ngân sách hỗ 
trợ theo Phụ lục 
số 03 kèm theo. 

2.7 

Đầu tư thoát nước, xử lý nước thải, rác thải; đầu tư sản 
xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường (đáp ứng 
các tiêu chí nhãn sinh thái và được chứng nhận nhãn 
sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình tự, thủ tục, chứng nhận 
nhãn sinh thái cho sản phẩm với môi trường theo quy 
định hiện hành). 

60 

 

3 
Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm cảng biển, 
bến xe, bãi đỗ xe,…); đầu tư, phát triển hệ thống 
phương tiện vận tải công cộng. 

40 
 

4 
Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa 
bệnh, trường học, văn hóa, thể dục thể thao, công viên. 

50 
 

5 

Đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện; đầu tư 
ngầm hóa các công trình điện; đầu tư di dời lưới điện 
nông thôn; đầu tư phát triển sử dụng năng lượng mặt 
trời, năng lượng gió và năng lượng tái tạo khác. 

 

 

5.1 Đầu tư mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống điện.  40  

5.2 Đầu tư ngầm hóa các công trình điện. 40  

5.3 Đầu tư di dời lưới điện nông thôn. 40  

5.4 
Đầu tư phát triển sử dụng năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió và năng lượng tái tạo khác. 

60 
 

6 

Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án phụ trợ bên 
ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
(đường, điện, nước). 

50 

 

7 
Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy 
lợi. 

50 
 

8 
Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ 
sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp. 

100 
 

 



PHỤ LỤC 3 

MỨC VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NƯỚC 
SẠCH NÔNG THÔN THEO TỔNG DỰ TOÁN CỦA DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP CÓ 

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số       /TTr-SKHĐT  ngày     /    /2022 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư) 

STT Địa bàn 

A 
CÁC XÃ THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG, DUYÊN HẢI: MỨC VỐN 
NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ LÀ 60% 

1 Thành phố Cam Ranh 

1.1 Xã Cam Thành Nam 

1.2 Xã Cam Thịnh Đông 

1.3 Xã Cam Lập 

2 Thị xã Ninh Hòa 

2.1 Xã Ninh Sơn 

2.2 Xã Ninh Thượng 

2.3 Xã Ninh An 

2.4 Xã Ninh Thọ 

2.5 Xã Ninh Trung 

2.6 Xã Ninh Sim 

2.7 Xã Ninh Xuân 

2.8 Xã Ninh Thân 

2.9 Xã Ninh Đông 

2.10 Xã Ninh Phụng 

2.11 Xã Ninh Bình 

2.12 Xã Ninh Phước 

2.13 Xã Ninh Phú 

2.14 Xã Ninh Quang 

2.15 Xã Ninh Hưng 

2.16 Xã Ninh Lộc 

2.17 Xã Ninh Ích 

2.18 Xã Ninh Vân 

3 Huyện Diên Khánh 



2 
 

STT Địa bàn 

3.1 Xã Diên Lâm 

3.2 Xã Diên Điền 

3.3 Xã Diên Xuân 

3.4 Xã Diên Sơn 

3.5 Xã Diên Đồng 

3.6 Xã Diên Phú 

3.7 Xã Diên Thọ 

3.8 Xã Diên Phước 

3.9 Xã Diên Lạc 

3.10 Xã Diên Tân (ngoại trừ thôn Đá Mài) 

3.11 Xã Diên Hòa 

3.12 Xã Diên Thạnh 

3.13 Xã Diên Toàn 

3.14 Xã Diên An 

3.15 Xã Bình Lộc 

3.16 Xã Suối Hiệp 

3.17 Xã Suối Tiên (ngoại trừ thôn Lỗ Gia) 

4 Huyện Cam Lâm 

4.1 Xã Cam Tân 

4.2 Xã Cam Hòa 

4.3 Xã Cam Hải Đông 

4.4 Xã Cam Hải Tây 

4.5 Xã Cam Hiệp Bắc 

4.6 Xã Cam Hiệp Nam 

4.7 Xã Cam Thành Bắc 

4.8 Xã Cam An Bắc 

4.9 Xã Cam An Nam 

4.10 Xã Suối Tân 

5 Huyện Khánh Vĩnh 

5.1 Xã Sông Cầu 



3 
 

STT Địa bàn 

6 Huyện Vạn Ninh 

6.1 Xã Vạn Thọ 

6.2 Xã Vạn Long 

6.3 Xã Vạn Thắng 

6.4 Xã Vạn Bình 

6.5 Xã Vạn Phú 

6.6 Xã Vạn Lương 

6.7 Xã Vạn Hưng 

6.8 Xã Xuân Sơn 

B 
CÁC XÃ THUỘC KHU VỰC I MIỀN NÚI (TRỪ CÁC THÔN ĐẶC 
BIỆT KHÓ KHĂN): NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ 75% 

1 Thành phố Cam Ranh 

1.1 Xã Cam Thịnh Tây 

1.2 Xã Cam Phước Đông 

2 Thị xã Ninh Hòa 

2.1 Xã Ninh Tân 

3 Huyện Cam Lâm 

3.1 Xã Suối Cát (ngoài trừ thôn Suối Lau 3) 

3.2 Xã Cam Phước Tây (ngoại trừ thôn Vân Sơn) 

C 
CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC KHU VỰC II VÀ 
III MIỀN NÚI, CÁC XÃ ĐẢO: NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ 90% 

1 Thành phố Nha Trang 

1.1 Phường Vĩnh Nguyên 

2 Thành phố Cam Ranh 

2.1 Xã Cam Bình 

3 Thị xã Ninh Hòa 

3.1 Xã Ninh Tây 

4 Huyện Diên Khánh 

4.1 Thôn Lỗ Gia (Xã Suối Tiên) 

4.2 Thôn Đá Mài (Xã Diên Tân) 

5 Huyện Vạn Ninh 



4 
 

STT Địa bàn 

5.1 Xã Đại Lãnh 

5.2 Xã Vạn Thạnh 

5.3 Xã Vạn Phước 

5.4 Xã Vạn Khánh 

6 Huyện Cam Lâm 

6.1 Xã Sơn Tân 

6.2 Thôn Suối Lau 3 (Xã Suối Cát) 

6.3 Thôn Văn Sơn (Xã Cam Phước Tây) 

7 Huyện Khánh Vĩnh 

7.1 Thị trấn Khánh Vĩnh 

7.2 Khánh Hiệp 

7.3 Khánh Bình 

7.4 Khánh Trung 

7.5 Khánh Đông 

7.6 Khánh Thượng 

7.7 Khánh Nam 

7.8 Giang Ly 

7.9 Cầu Bà 

7.10 Liên Sang 

7.11 Khánh Thành 

7.12 Khánh Phú 

7.13 Sơn Thái 

8 Huyện Khánh Sơn 

8.1 Thị trấn Tô Hạp 

8.2 Xã Thành Sơn 

8.3 Xã Sơn Lâm 

8.4 Xã Sơn Hiệp 

8.5 Xã Sơn Bình 

8.6 Xã Sơn Trung 

8.7 Xã Ba Cụm Bắc 



5 
 

STT Địa bàn 

8.8 Xã Ba Cụm Nam 

9 Huyện Trường Sa 

9.1 Thị trấn Trường Sa 

9.2 Song Tử Tây 

9.3 Sinh Tồn 

 
 

 


