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QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các
dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành
khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025
______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
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 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt;
Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng
để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận
tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg
ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích
phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Công văn số 263/UBND-NCTH ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để
thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 – 2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
……/TTr-SGTVT ngày …… tháng 4 năm 2022.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức t ín dụ ng
để các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư phương tiện mới, đầu t ư kết
cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và m ức h ỗ t rợ
giá vé cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư phương tiện m ới, đầu
tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bu ýt t rên địa
bàn tỉnh Hậu Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất vay
vốn tại các tổ chức tín dụng
1. Nguyên tắc hỗ trợ:
a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất tiền vay cho việc đầu tư phương tiện mới,
kết cấu hạ tầng trong phạm vi số vốn vay tại thời điểm xét hỗ trợ lãi su ất , t rong
hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất được qu y địn h cụ t hể t ại kh oản 2 Điều
này.
b) Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất tiền vay cho ch ủ đầu t ư t heo qu y định t ại
khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 3 của Thông tư số 02/2016/TT-BTC của Bộ t rưởng Bộ
Tài chính.
2. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ và t h ời gian h ỗ t rợ
lãi suất đối với các dự án đầu tư phương tiện, kết cấu h ạ t ầng ph ục vụ vận t ải
hành khách công cộng bằng xe buýt:
- Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: không quá 50% tổng mức đầu t ừ
của dự án và không quá 50 tỷ đồng.
- Mức hỗ trợ lãi suất: không quá 5%/năm.
- Thời gian hỗ trợ lãi suất: tính từ ngày bắt đầu giải n gân t heo h ợp đồng
tín dụng với tổ chức tín dụng. Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 10 n ăm
đối với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và không quá 05 n ăm đối với dự án m u a
sắm phương tiện xe buýt mới.
Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất, thời gian hỗ trợ
lãi suất được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với từng dự án cụ thể.
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3. Trường hợp các khoản vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá h ạn t rả n ợ h oặc
chưa được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối khoảng thời gian vay bị
quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ. Trường hợp chủ dự án đã t h anh t oán n ợ
quá hạn và trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo t hì chủ dự án t iếp t ụ c được
hưởng hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này.
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn
Điều kiện được hưởng hỗ trợ (quy định tại Điều 4, Thông tư số
02/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài ch ính), cụ
thể như sau:
a) Có dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận
tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt t heo
quy định pháp luật về đầu tư.
b) Có vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực h iện các dự án qu y địn h t ại
Khoản a Điều này và sử dụng vốn vay đúng mục đích.
c) Đảm bảo các quy định hiện hành trong kinh doanh vận tải h ành kh ách
công cộng bằng xe buýt.
Điều 5. Hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ dự án bao gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư
phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằn g
xe buýt của chủ dự án có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự
án (theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm Thông tư này).
b) Văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về dự án đầu tư phương
tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bu ýt
theo quy định.
c) Hợp đồng tín dụng.
d) Bảng kê dư nợ vay, lãi vay và chứng từ hoặc các giấy tờ t ương đương
có xác nhận của tổ chức tín dụng xác định chủ dự án có vay vốn tại t ổ ch ức t ín
dụng, khoản nợ trong hạn và sử dụng vốn vay đúng mục đích để thực hiện dự án
đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng ph ục vụ vận t ải h ành kh ách công
cộng bằng xe buýt.
đ) Bảng kê hoặc bảng tính số tiền lãi đề nghị được hỗ trợ được xác địn h
như sau:
- Số tiền lãi được hỗ trợ cho một khoản vay được tính theo công thức sau:
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Tổng các tích số giữa dư nợ vay
Số tiền
n
Mức lãi
đề nghị
vốn được hỗ trợ lãi suất với số
=
∑
suất hỗ
x
hỗ trợ
ngày dư nợ thực tế trong tháng
i=1
trợ
lãi suất
30
Trong đó:
+ Mức lãi suất hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông t ư n ày và
được tính theo đơn vị: % tháng.
+ n là số ngày dư nợ thực tế trong kỳ được hỗ trợ lãi suất.
+ Dư nợ vay vốn được hỗ trợ lãi suất là phần dư nợ của ch ủ dự án t ại t ổ
chức tín dụng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định củ a Ủy ban
nhân dân tỉnh.
- Số tiền lãi được hỗ trợ của chủ dự án là tổng số tiền hỗ t rợ lãi su ất củ a
tất cả các khoản vay mà chủ dự án được hỗ trợ.
2. Chủ dự án có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ t rực t iếp h oặc qu a đường
bưu điện. Trường hợp chủ dự án nộp hồ sơ qua đường bưu điện, các giấy tờ, văn
bản trong hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực và thời gian nhận
hồ sơ được tính theo dấu bưu điện. Trường hợp chủ dự án nộp h ồ sơ t rực t iếp,
các giấy tờ, văn bản trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có ch ứng t hực h oặc
bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ
a) Chủ dự án thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ sau khi h oàn
tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điều 7 Thông t ư n ày n ộp ch o
Sở Giao thông vận tải nơi chủ dự án thực hiện dự án.
b) Căn cứ vào hồ sơ của chủ dự án, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể t ừ
ngày nhận hồ sơ của chủ dự án, Sở Giao thông vận tải kiểm t ra, rà soát h ồ sơ,
nếu thấy hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện hỗ trợ theo
quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo cho ch ủ dự án . Trong t hời h ạn 15
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của chủ dự án, Sở Giao th ông
vận tải chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, số tiền hỗ trợ và t ổng h ợp, lấy ý
kiến của Sở Tài chính trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp t ỉn h phê du yệt về
danh sách dự án được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cụ thể ch o t ừng dự
án. Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản và được lưu giữ tại Sở Giao
thông vận tải cùng với hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
c) Căn cứ kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra qu yết
định về danh sách dự án được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ, thời gian hỗ t rợ cụ t hể ch o
từng dự án trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề n gh ị
của Sở Giao thông vận tải.
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Quyết định hỗ trợ cho chủ dự án được gửi cho các cơ quan: Sở Giao
thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước và được
công bố công khai.
d) Căn cứ quyết định hỗ trợ chủ dự án của Ủy ban nhân dân cấp t ỉnh, Sở
Tài chính lập Lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện.
đ) Căn cứ Lệnh chi tiền của Sở Tài chính, Kho bạc Nh à n ước t hực h iện
thanh toán số tiền hỗ trợ lãi suất cho chủ dự án.
Điều 6. Mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe buýt
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng chính sách khi đi xe buýt:
a) Đối tượng 1 (gồm trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết t ật n ặng và n gười
khuyết tật đặc biệt nặng): Ngân sách nhà n ước h ỗ t rợ 100% ch i ph í ch o đối
tượng này (theo mức giá vé tháng/tuyến).
Doanh nghiệp, hợp tác xã phát hành thẻ ưu tiên cho đối t ượng 1. Căn cứ
vào hồ sơ và số lượng thẻ ưu tiên Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác
xã thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ.
b) Đối tượng 2 (gồm người có công với cách mạng, n gười cao t uổi, h ọc
sinh, sinh viên là công dân Việt Nam): Ngân sách nhà nước h ỗ t rợ 50% t h ông
qua vé tháng/tuyến.
Giá vé tháng do doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký nhưng tính qu y đổi ra
giá cước một lượt đi tối đa bằng 70% vé lượt.
2. Kinh phí hỗ trợ các đối tượng chính sách sử dụng xe bu ýt được bố t rí
trong dự toán hàng năm từ ngân sách tỉnh, thanh toán thực h iện t heo m ức qu y
đổi mỗi quý 1 lần chậm nhất vào ngày 15 quý tiếp theo.
3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải giám sát, kiểm
tra việc thanh toán qua vé ưu tiên.
4. Hồ sơ thẻ ưu tiên gồm:
a) Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy Khai
sinh (bản sao có chứng thực).
b) Xác nhận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (thường
trú hoặc tạm trú đối với đối tượng 1, đối tượng 2). Riêng đối với học sin h, sin h
viên là công dân Việt Nam đang học các trường trên địa bàn t ỉnh có xác n h ận
của trường học nơi học sinh, sinh viên đang học.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giao thông vận tải
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a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan triển kh ai,
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; chủ trì tham gia ý kiến và hướng
dẫn các nhà đầu tư khi được yêu cầu; đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh
cần xử lý.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp dan h m ục dự án
được hỗ trợ lãi suất vay vốn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
c) Chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi su ất, xác địn h ph ần dư n ợ
vay của chủ dự án sử dụng đúng mục đích đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu h ạ
tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằn g xe bu ýt; kiểm t ra, giám sát
việc sử dụng kinh phí hỗ trợ lãi suất có hiệu quả, đúng mục đích.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quy định điều kiện h ỗ t rợ
(miễn hoặc giảm) cho người sử dụng xe buýt theo qu y địn h t ại Điều 6 Qu yết
định này.
đ) Hàng năm, trước ngày 15/7, tổng hợp nhu cầu kinh phí gồm: hỗ lãi suất
trợ đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự
án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành kh ách côn g
cộng bằng xe buýt theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg, gửi Sở Tài chính tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách năm tiếp theo.
Riêng năm 2023 ngân sách tỉnh ưu tiên bố trí hỗ trợ lãi suất đối với các t ổ
chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương
tiện phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định
13/2015/QĐ-TTg và hỗ trợ cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận t ải và các cơ qu an
liên quan; kiểm tra giám sát việc thực hiện và xử lý vi ph ạm về lĩn h vực giá;
tổng hợp đề xuất kế hoạch vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay, hỗ trợ giá vé cho n gười
sử dụng xe buýt trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thực hiện hướng dẫn việc
thanh toán, quyết toán các khoản hỗ trợ từ ngân sách đối với hoạt động xe buýt.
3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện có trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ đúng,
đầy đủ, kịp thời cho chủ dự án.
4. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm:
a) Xác nhận Bảng kê dư nợ vay, lãi vay hoặc các giấy tờ tương đương để
làm cơ sở xác định chủ dự án có vay vốn tại tổ chức tín dụ ng, ph ần dư n ợ vay
của chủ dự án tại tổ chức tín dụng trong hạn và đã được chủ dự án sử dụng đúng
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mục đích để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt.
b) Chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi việc sử dụng vốn vay của chủ dự
án; Thông báo ngay cho Sở Giao thông vận tải, Sở Tài ch ính, Sở Kế h oạch và
Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi phát hiện chủ dự án sử
dụng vốn vay sai mục đích.
5. Nhà đầu tư thực hiện vận tải hành khách công cộng bằng xe bu ýt ph ải
có trách nhiệm cung ứng dịch vụ công ích theo đúng cam kết về số lượn g, ch ất
lượng và bán đúng giá vé đã đăng ký được cơ quan có thẩm quyền ch ấp t huận,
nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
6. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, t hị xã, t hành phố
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các
Sở quản lý chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư phát t riển
vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thực hiện theo qu y địn h t ại Qu yết
định này.
Điều 8. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2022.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao t h ông
vận tải, Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; các t ổ ch ức t ín dụ ng
trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu t rách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 9;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
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