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CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 10-8-2016
Phụ lục I
DANH MỤC LĨNH VỰC KHUYẾN KHÍCH ðẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh)

1. Danh mục lĩnh vực ñặc biệt khuyến khích ñầu tư
a) ðầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng
trong khu kinh tế, cụm công nghiệp; ñầu tư phát triển nhà máy nước, cấp nước.
b) Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu
công nghiệp, khu kinh tế; nhà ở xã hội;
c) ðầu tư sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp lọc hóa dầu; dự án ñầu
tư ứng dụng công nghệ cao theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 66/2014/Qð-TTg ngày
25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao ñược ưu
tiên ñầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao ñược khuyến khích phát triển;
ñầu tư các sản phẩm công nghệ sinh học; dự án ñầu tư công nghệ thông tin theo quy ñịnh tại
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; dự án sản xuất sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 111/2015/Nð-CP quy ñịnh các
chính sách hỗ trợ, chính sách ưu ñãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ;
d) ðầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
ñ) Xây dựng cơ sở ñóng tàu cá; khu dịch vụ hậu cần nghề cá; xây dựng cảng biển,
cảng sông.
2. Danh mục lĩnh vực khuyến khích ñầu tư
a) ðầu tư xây dựng khu du lịch; ñiểm du lịch có quy 50 ha trở lên; làng du lịch ñạt
tiêu chuẩn 4 sao trở lên; khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 20 ha trở lên; khách sạn 5 sao;
b) ðầu tư trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại;
c) Sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô;
d) ðầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân;
ñ) ðầu tư chế biến nông, lâm, thủy sản mà giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất
1,3 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban ñầu; dự án ñầu tư cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc,
gia cầm, trồng rau an toàn, trồng cây dược liệu tại vùng nông thôn.

8

