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QUYẾT ĐỊNH
Quy định suất đầu tư và số lao động sử dụng đối với các dự án đầu tư
bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
–––––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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; 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 Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số
87/TTr-SKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 2978/SKHĐT-KTĐN
ngày 20 tháng 10 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này quy định một số nội dung về suất đầu tư, số lao động sử
dụng đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang; nguyên tắc áp dụng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Quyết định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu
đô thị, khu dân cư, khu nhà ở (gồm cả nhà ở xã hội); các dự án đầu tư theo hình
thức đối tác công tư; các dự án sử dụng vốn đầu tư công; các dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến
hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Suất đầu tư là số vốn đầu tư trên một đơn vị diện tích đất được tính
bằng tổng vốn đầu tư chia cho tổng diện tích đất sử dụng của dự án (tính theo
đơn vị tỷ đồng/ha).
2. Suất đầu tư tối thiểu chung là suất đầu tư thấp nhất trong các lĩnh vực
đầu tư khi chưa tính tới hệ số điều chỉnh theo địa bàn, được quy định tại Phụ lục
I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.
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3. Suất đầu tư tối thiểu là suất đầu tư thấp nhất các nhà đầu tư phải đáp
ứng khi thực hiện dự án theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư, có tính tới hệ số điều
chỉnh theo địa bàn quy định tại Quyết định này.
4. Số lao động sử dụng của dự án là số lao động nhiều nhất mà Nhà đầu tư
có thể sử dụng tính trên một đơn vị diện tích đất sử dụng khi dự án đi vào hoạt động.
5. Khu vực đô thị là khu vực thuộc địa giới hành chính các xã, phường
thuộc thành phố Bắc Giang, các thị trấn thuộc các huyện.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư lập đề xuất danh mục
dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư (đấu giá quyền sử dụng đất; đấu
thầu lựa chọn nhà đầu tư), lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; nhà
đầu tư đề nghị thực hiện dự án trên cơ sở thuê lại đất đã có hạ tầng trong khu,
cụm công nghiệp; hộ gia đình, cá nhân đề nghị nhà nước cho thuê đất (không
thuộc đối tượng quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư ngoài khu, cụm công nghiệp) để thực hiện dự án đầu tư thì phải đáp ứng quy
định về suất đầu tư tối thiểu và số lao động sử dụng theo Quyết định này.
2. Đối với dự án có nhiều mục tiêu, suất đầu tư được tính theo mục tiêu
chính của dự án.
3. Đối với các dự án đầu tư không thuộc lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ
lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này, việc xem xét vốn đầu tư
căn cứ vào thực tế dự án.
Điều 5. Suất đầu tư tối thiểu
1. Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phải có tổng mức đầu tư
không thấp hơn 3 tỷ đồng và đáp ứng quy định về suất đầu tư tối thiểu theo quy
định tại khoản 2 Điều này.
2. Suất đầu tư tối thiểu áp dụng cho từng lĩnh vực đầu tư và địa bàn cụ
thể, và được tính theo công thức: I = Ic x K
Trong đó: I: Suất đầu tư tối thiểu/ha
Ic: Suất đầu tư tối thiểu chung/ha
K: Hệ số điều chỉnh theo địa bàn (Khu vực 1: K = 1; Khu
vực 2: K = 0,9; Khu vực 3: K=0,8).
3. Các địa bàn đầu tư được quy định như sau:
a) Khu vực 1: Bao gồm thành phố Bắc Giang; các huyện: Việt Yên, Yên
Dũng, Hiệp Hòa; các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
b) Khu vực 2: Bao gồm các các huyện: Lạng Giang; Lục Nam, Tân Yên;
c) Khu vực 3: Bao gồm các huyện: Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế.
Điều 6. Số lao động sử dụng
1. Số lao động sử dụng đối với các dự án đầu tư trong các khu công
nghiệp không quá 350 lao động/ha.
2. Số lao động sử dụng của các dự án sản xuất công nghiệp trong cụm
công nghiệp và ngoài cụm công nghiệp:
a) Tại địa bàn các huyện: Lạng Giang; Yên Dũng; Việt Yên; Hiệp Hòa và
thành phố Bắc Giang, không quá 350 lao động/ha;
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b) Tại địa bàn các huyện: Tân Yên; Lục Nam; Lục Ngạn; Yên Thế; Sơn
Động, không quá 400 lao động/ha.
3. Không quy định số lao động sử dụng tối đa đối với các dự án đầu tư
thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và nông nghiệp.
Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ
theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan tham mưu lựa chọn, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư cho các dự án đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về suất đầu tư tối
thiểu và số lao động sử dụng theo Quyết định này.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thành phố căn cứ chức
năng nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham
mưu, thực hiện giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với các dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đảm bảo suất đầu tư tối thiểu và số lao động sử
dụng theo Quyết định này.
3. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện chức
năng quản lý Nhà nước được giao theo Quyết định này và pháp luật có liên quan.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022.
2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc
các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3. Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như trên (khoản 3 Điều 8 Quyết định);
- Vụ Pháp chế các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên
và Môi trường, Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;
- UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ và cơ quan thuộc Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các
Ban của HĐND tỉnh;
- Huyện uỷ, Thành uỷ, UBND huyện, thành phố;
- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhỏ
và vừa, Doanh nghiệp trẻ, Bất động sản;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, các phòng, đơn vị trực thuộc;
+ Trung tâm thông tin (đăng tải);
+ Lưu: VT, KTN.Long.
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