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Trang 

 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
 

16-06-2021   Quyết định số số 1237/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ 

tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình 
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 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

––––––––– 

Số:   1237/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày    17  tháng 6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

trong lĩnh vực Đầu tƣ tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hòa Bình 

–––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

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

2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của  

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;   

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư 

tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số        

66/TTr-SKHĐT ngày 14/6/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

mới (22 thủ tục cấp tỉnh) trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Bãi bỏ 30 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Đầu tư công bố tại 

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Đầu tư công bố tại Quyết định số 

1269/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình. 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định 

này được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: 

csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng dịch vụ công của tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: http://sokehoach.hoabinh.gov.vn).;Trang Thông tin điện tử 

của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kể từ 

ngày ký. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết 

của cấp tỉnh, cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời 

gian trong tháng 6/2021; 

http://sokehoach.hoabinh.gov.vn/
http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có 

liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại 

Quyết định này trên cổng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin 

điện tử của Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƢ TẠI VIỆT NAM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH HÕA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1237/QĐ-UBND ngày    16  tháng 6  năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––– 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 
 

T

T 
Tên TTHC/Mã TTHC 

THỜI 

GIAN GIẢI 

QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC 

HIỆN 

LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN THỰC HIỆN 

1 
Thủ tục chấp thuận nhà 

đầu tư của UBND cấp tỉnh  

1.009642.000.00.00.H28 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan 

và tổ chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận nhà đầu tư. 

2 

Thủ tục điều chỉnh văn 

bản chấp thuận nhà đầu tư 

của UBND cấp tỉnh 

1.009644.000.00.00.H28 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan 

và tổ chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận điều chỉnh nhà đầu tư. 
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3 

Thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

1.009645.000.00.00.H28 

 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan 

và tổ chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư. 

4 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu 

tư của UBND cấp tỉnh   

1.009646.000.00.00.H28 

 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan 

và tổ chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

5 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và không 

thuộc diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh 

1.009647.000.00.00.H28 

 

+ TH1: 03 

ngày 

+ TH2: 10 

ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ và điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư  

6 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

nhà đầu tư chuyển nhượng 

một phần hoặc toàn bộ dự 

án đầu tư đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

1.009649.000.00.00.H28 

 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý cơ quan liên quan và tổ 

chức thẩm định  

- UBND cấp tỉnh chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có) 
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7 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng dự án đầu tư là tài 

sản bảo đảm đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

1.009650.000.00.00.H28 

 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý cơ quan liên quan và tổ 

chức thẩm định  

- UBND cấp tỉnh chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có) 

8 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, sáp nhập dự án 

đầu tư đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

của UBND cấp tỉnh 

1.009652.000.00.00.H28 

 

 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý cơ quan liên quan và tổ 

chức thẩm định  

- UBND cấp tỉnh chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có) 

9 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại hình 

tổ chức kinh tế đối với dự 

án thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

1.009653.000.00.00.H28 

 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý cơ quan liên quan và tổ 

chức thẩm định  

- UBND cấp tỉnh chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có) 
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10 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tư để góp 

vốn vào doanh nghiệp đối 

với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

1.009654.000.00.00.H28 

 

 

 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý cơ quan liên quan và tổ 

chức thẩm định  

- UBND cấp tỉnh chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có) 

11 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp sử 

dụng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tư để hợp 

tác kinh doanh đối với dự 

án thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND tỉnh 

1.009655.000.00.00.H28 

35 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý cơ quan liên quan và tổ 

chức thẩm định  

- UBND cấp tỉnh chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có) 

12 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 

đối với dự án đầu tư đã 

được chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 

Nghị định số 31/2021/NĐ-

12 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ   

- UBND cấp tỉnh chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(nếu có) 
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CP) 

1.009656.000.00.00.H28 

13 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 

đối với dự án đầu tư đã 

được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và không 

thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh hoặc dự án đã 

được chấp thuận chủ 

trương đầu tư nhưng 

không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 

41 của Luật Đầu tư 

(Khoản 4 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP) 

1.009657.000.00.00.H28 

05 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ và điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư  

14 

Thủ tục gia hạn thời hạn 

hoạt động của dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư  

18 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan 

và tổ chức thẩm định 

- UBND cấp tỉnh quyết định gia 

hạn thời hạn hoạt động của dự án 

đầu tư (đối với dự án thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu tư) 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định 
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1.009659.000.00.00.H28 

 

 

 

gia hạn thời hoạt động của dự án 

đầu tư (đối với dự án được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư) 

15 

Thủ tục ngừng hoạt động 

của dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư  

1.009661.000.00.00.H28 

05 ngày 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

và thông báo việc ngừng hoạt động 

của dự án đầu tư cho các cơ quan 

liên quan 

16 

Thủ tục chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư đối 

với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

1.009662.000.00.00.H28 

01 ngày 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

và thông báo việc chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư cho các cơ 

quan liên quan và thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu 

có) 

17 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đối 

với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư  

1.009664.000.00.00.H28 

15 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

hoặc nộp Hệ 

thống thông 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 
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tin quốc gia 

về đầu tư 

18 

Thủ tục cấp lại và hiệu 

đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu 

tư  

1.009665.000.00.00.H28 

 

 

+ 05 ngày: 

cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư 

+ 03 ngày: 

hiệu đính 

thông tin 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký đầu tư 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại và 

hiệu đính thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

19 
Thủ tục đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

1.009671.000.00.00.H28 

03 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ và cấp đổi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

20 

Thủ tục thực hiện hoạt 

động đầu tư theo hình thức 

góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp đối với 

nhà đầu tư nước ngoài 

1.009729.000.00.00.H28 

15 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận 

hồ sơ, thông báo về việc đáp ứng 

điều kiện góp vốn, mua cổ phần, 

mua lại phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài  

21 
Thủ tục thành lập văn 

phòng điều hành của nhà 
15 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 
Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động văn 
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đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

1.009731.000.00.00.H28 

 

hành chính 

công tỉnh 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

phòng điều hành cho nhà đầu tư 

nước ngoài trong hợp đồng BCC 

22 

Thủ tục chấm dứt hoạt 

động văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC 

1.009736.000.00.00.H28 

 

15 ngày 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động văn phòng điều hành. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN THỰC  HIỆN 
MÃ HỒ SƠ 

TTHC 

I. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ đƣợc công bố tại Quyết định số 156/QD-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Mục 1. TTHC do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thực hiện 

1 

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư) 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư (Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP); 

- Thông tư số 16/2015/TT-

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 

2.001918 
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BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 

2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đầu tư và báo cáo hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam (Thông tư số 

16/2015/TT-BKHĐT). 

2 

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ (đối với dự án không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Thủ tướng Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu tư  

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 

1.004877 

3 

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc 

hội (đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Quốc hội quyết định chủ trương 

đầu tư  

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 

2.001910 

4 

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Thủ tướng Chính phủ, UBND 

cấp tỉnh quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 

2.001869 

5 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án không thuộc diện quyết 

định chủ trương đầu tư 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 1.004635 



14                                                                             CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

BKHĐT. 

6 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND cấp tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 

2.001853 

7 

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa 

chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 2.001831 

8 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối 

với trường hợp không điều chỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư)  

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 2.001696 

9 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

UBND cấp tỉnh quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 

1.003940 

10 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư của Thủ tướng Chính phủ 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Thủ tướng Chính phủ quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư Sở Kế hoạch  và Đầu tư 
1.003912 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=2.001696&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3D%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20n%E1%BB%99i%20dung%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20trong%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20(%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%A3p%20kh%C3%B4ng%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ch%E1%BB%A7%20tr%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0)%20%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D000.00.00.G05%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0
https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=1.003912&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3D%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20thu%E1%BB%99c%20di%E1%BB%87n%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ch%E1%BB%A7%20tr%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20c%E1%BB%A7a%20Th%E1%BB%A7%20t%C6%B0%E1%BB%9Bng%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0
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11 
Chuyển nhượng dự án đầu tư 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

-  Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 1.003811 

22 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 

hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 2.001581 

13 

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 1.005361 

14 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư 

 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 1.003549 

15 

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.001361 

16 
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư 
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Sở Kế hoạch  và Đầu tư 2.001351 
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17 
Giãn tiến độ đầu tư 

 

- Luật Đầu tư; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 2.001318 

18 
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

 

- Luật Đầu tư; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 
1.003096 

 

19  
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư 2.001083 

20 

Thành lập văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC 

- Luật Đầu tư; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.001056 

21 

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

- Luật Đầu tư; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.001047 

22 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

cho dự án hoạt động theo Giấy phép 

đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương 

đương 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.004569 

23 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.001031 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=1.002430&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3D%C4%90%E1%BB%95i%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20cho%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20theo%20Gi%E1%BA%A5y%20ph%C3%A9p%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%2C%20Gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20ho%E1%BA%B7c%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%20kh%C3%A1c%20c%C3%B3%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20t%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%C6%B0%C6%A1ng%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D000.00.00.G05%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0
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24 

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp 

không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu 

tư 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1.002401 

 

25 

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư 

nước ngoài 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp tỉnh 

2.001018 

 

Mục 3. TTHC do cơ quan khác thực hiện 

1 
Áp dụng ưu đãi đầu tư 

 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Pháp luật về công nghệ cao và 

pháp luật về khoa học công nghệ; 

- Pháp luật về thuế, hải quan, đất 

đai. 

Cơ quan thuế, cơ quan tài chính, 

cơ quan hải quan, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền áp dụng ưu 

đãi về đất đai và ưu đãi khác 

theo quy định của pháp luật cấp 

tỉnh. 

1.001904 

2 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. 

Cơ quan quản lý nhà nước về 

quy hoạch, tài nguyên và môi 

trường và các cơ quan quản lý 

nhà nước khác 

2.000828 

3 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động 

theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

- Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 
1.001861 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=2.000828&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3DCung%20c%E1%BA%A5p%20th%C3%B4ng%20tin%20v%E1%BB%81%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D000.00.00.G05%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0
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nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ 

khác có giá trị pháp lý tương đương 

4 

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận 

đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) 

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 
2.000824 

5 
Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu 

tư nước ngoài 

- Luật đầu tư; 

- Nghị định 118/20015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan 

khác có thẩm quyền đăng ký 

thành lập tổ chức kinh tế 

1.001791 

 

II. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ đƣợc công bố tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

1 

 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 

đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

(đối với dự án thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 

ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu 

tư; 

- Nghị định số 52/2020/NĐ-CP 

ngày 27/4/2020 của Chính phủ về 

đầu tư xây dựng và kinh doanh 

sân gôn; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

- Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm 

định của Bộ, ngành và cơ quan 

khác có liên quan;  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức thẩm định; 

- Văn phòng Chính phủ thực 

hiện thẩm tra; 

- Thủ tướng Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu tư. 

 

1.008385 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229842&l_url=danh_sach_qdcb
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BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đầu tư và báo cáo hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam. 

2 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương 

đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

(đối với dự án không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 

ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 52/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT. 

 

- Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ và lấy ý kiến thẩm 

định của Bộ, ngành và cơ quan 

khác có liên quan; cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức thẩm định; 

- Văn phòng Chính phủ thực 

hiện thẩm tra; 

- Thủ tướng Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu tư. 

1.008384 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=0&qdcbid=14155&isAdmin=1&id=229815&l_url=danh_sach_qdcb
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Phụ lục II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI  

TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƢ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH HÕA BÌNH 

––––––––––– 

1. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tƣ của UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

Trường hợp 1: Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc 

nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần 

nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP được xem xét chấp thuận theo thủ tục sau: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà 

nước có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d 

khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi 

hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội 

dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết 

định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ 

chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư. 

Trường hợp 2: Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được xem xét chấp thuận theo 

thủ tục sau:  

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ 

năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên 

quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 

Luật Đầu tư. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội 

dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết 

định chấp thuận nhà đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án đã được 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); cơ quan tổ 

chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư. 
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b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài 

chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh 

năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự 

án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật 

về chuyển giao công nghệ; 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 

lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan 

đối với trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại trường hợp 1 hoặc 

gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý 
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kiến của cơ quan nhà nước có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại 

các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư đối với trường hợp chấp thuận 

nhà đầu tư theo quy định tại trường hợp 2; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, lấy ý kiến và tổ chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.I.5 ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề 

nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không 

thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

hoặc nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

2. Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tƣ (khoản 8 Điều 48 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp hồ sơ theo quy định tại 

khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trong 

đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị 

chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư);  

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định 

tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư;  

- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
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- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm nội dung 

theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư, trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

nhà đầu tư; 

b) Cách thức thực hiện 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng 

dự án đầu tư;  

- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tư; 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và 

nhận chuyển nhượng;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); 

- Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp 

đồng BCC);  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 

dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn 

chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ 



26                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu 

tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c 

và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư;  

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của cơ quan đó, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm nội dung theo quy định tại các 

điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo 

thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu 

tư; 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập 

báo cáo thẩm định. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh theo Mẫu A.II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Trường hợp chuyển 

nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư) theo Mẫu 

A.I.11.b ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT; 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT; 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Dự án đầu tư được Ủy ban nhân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư; 

- Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối 

với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 

nước ngoài (nếu có); 

- Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có 

liên quan 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
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- Nghị định số  31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

3. Chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ 

đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 

Điều 33 của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được 

chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các 

sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có 

liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó theo quy 

định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội 

dung thẩm định theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu 

tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  
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c) Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư 

đề xuất bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận; 

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài 

chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh 

năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và 

phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về 

hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng 

đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu 

quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề 

xuất dự án đầu tư; 

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử 

dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự 

án đầu tư; 
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+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với 

dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp 

luật về chuyển giao công nghệ; 

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; 

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 

lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có). 

+ Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, ngoài các nội dung 

quy định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư, đề xuất dự 

án đầu tư bổ sung các nội dung: thuyết minh việc triển khai dự án đầu tư đáp 

ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển 

nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân k  

đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành 

qu  đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ 

tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án. Đối với các dự án đầu tư xây dựng 

còn lại thì bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); 

+ Trường hợp dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất hoặc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền lập, trong đó đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu, ngoài các nội dung quy định tại điểm d khoản 1, điểm b 

khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư, đề xuất dự án đầu tư bổ sung sơ bộ tổng chi phí 

thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đấu thầu. Sơ bộ tổng chi phí thực 

hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định 

của pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. 

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm: 

+ Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư; 
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+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, 

quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu 

quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm 

thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự 

kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn 

nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt 

(nếu có). 

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh.  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo 

thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập 

báo cáo thẩm định. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

theo Mẫu A.II.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT hoặc 

Văn bản thông báo từ chối chấp thuận chủ trương đầu tư (nêu rõ lý do). 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu A.I.1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập (Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật 

Đầu tư) theo Mẫu A.I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu 

tư do nhà đầu tư đề xuất (Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư) theo Mẫu A.I.3 

ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số  31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

4. Điều chỉnh dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh   

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự 

án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh 

dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung 

điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 
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+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;  

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà 

đầu tư là tổ chức; 

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu 

tư (nếu có).      

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy 

ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó;  

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và tổ 
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chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng đối với trường hợp  

điều chỉnh khác) theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và được nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh thuộc một trong các 

trường hợp: 

- Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; 
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-  Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay 

đổi địa điểm đầu tư; 

- Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư; 

- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án 

vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu; 

- Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 

- Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp 

thuận chủ trương đầu tư; 

- Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành 

hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có). 

Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo 

quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước thời điểm Luật 

Đầu tư có hiệu lực thi hành (trước 01/01/2021) và đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm 

Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

5. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp dự án đã đƣợc cấp 
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Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ và không thuộc diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo một trong các trường hợp sau: 

+ Trường hợp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư 

nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến 

việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. 

+ Trường hợp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP.  

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư cho nhà đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đối với Trường hợp 1: 

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

+ Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.  

- Đối với Trường hợp 2: 
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+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;  

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;  

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà 

đầu tư là tổ chức; 

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật 

Đầu tư (nếu có).      

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp 1 hoặc 10 ngày đối 

với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư  

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.  

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh Mẫu A.II.9 ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp điều chỉnh 

khác) theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp nhà đầu tƣ 

chuyển nhƣợng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tƣ đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ theo quy 

định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh 

dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung 

điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 



40                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

* Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa 

vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận 

điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án. 

* Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư 

và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì nhà đầu tư thực 

hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo các bước nêu trên, sau đó thực hiện thủ tục 

thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại 

hình tổ chức kinh tế. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng 

dự án đầu tư;  

- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tư; 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và 

nhận chuyển nhượng;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); 
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- Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng 

BCC);  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 

dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn 

chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ 

trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu 

tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy 

ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó;  

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và tổ 
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chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu Mẫu A.I.11.a ban 

hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại Điều 

46 của Luật Đầu tư, cụ thể: 

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu 

tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm 

dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư; 
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b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần 

dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật 

Đầu tư; 

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp 

chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất; 

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh 

doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở, dự án bất động sản; 

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan 

(nếu có); 

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định 

tại Điều 46 Luật Đầu tư, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư. 

2. Trường hợp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại mục 

1, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư thực hiện như 

sau: 

a) Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại 

Điều 29 của Luật Đầu tư và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại 

Điều 41 của Luật Đầu tư; 

b) Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a mục 

này, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho 
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nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy 

định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo 

quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước thời điểm Luật 

Đầu tư có hiệu lực thi hành (trước 01/01/2021) và đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm 

Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2021/QH13 ngày 26/11/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp nhà đầu tƣ 

nhận chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Bên nhận bảo đảm hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án 

đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 
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- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh 

dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung 

điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

* Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa 

dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư. 

* Đối với dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi 

hành, thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Điều 117 của Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư giữa bên nhận bảo đảm và nhà 

đầu tư nhận chuyển nhượng; 

- Hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng cấp tín dụng hoặc hợp đồng mua bán 

nợ (nếu có); 

- Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch bảo đảm (nếu có); 
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- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp bên nhận bảo đảm, 

cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản (nếu có); 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và 

nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); 

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: 

báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của 

nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính 

của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu 

thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

- Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về tình trạng pháp lý của tài 

sản bảo đảm. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy 

ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó;  

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và tổ 

chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.c ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tư đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 

việc chuyển nhượng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

41 Luật Đầu tư. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

8. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp chia, tách, sáp nhập 

dự án đầu tƣ đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

của UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 

hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh 

dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội 

dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 
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- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp 

nhập dự án đầu tư;  

- Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc 

tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương; 

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư (nếu có);  

- Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); 

 - Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật 

Đầu tư (nếu có); 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy 

ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó;  
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+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và tổ 

chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.d ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  
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- Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư. 

- Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều 

kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;  

+ Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi 

thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư; 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

9. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự 

án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 
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- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh 

dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung 

điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại; 

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị 

tổ chức lại về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền 

và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư; 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật 

Đầu tư (nếu có); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  
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- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy 

ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó;  

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và tổ 

chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 
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i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.đ ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

10. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để góp vốn 

vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ của UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 52 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ 

sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 
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- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh 

dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung 

điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm góp vốn;  

- Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh 

nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt động; 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư góp vốn, nhà đầu tư 

nhận góp vốn;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của bên góp vốn; 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. 
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d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy 

ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó;  

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và tổ 

chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.e ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 41 Luật Đầu tư. 

- Việc góp vốn bằng sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn vào doanh 

nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của 

người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; điều kiện 

góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;  

+ Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh 

doanh bất động sản, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có 

liên quan (nếu có);  

+ Điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận 
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giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp 

luật có liên quan (nếu có);  

+ Điều kiện góp vốn và nhận vốn góp bằng tài sản của doanh nghiệp nhà 

nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và pháp luật có liên quan đối với doanh nghiệp nhà nước; 

+ Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài; 

+ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước (nếu có) theo quy 

định của pháp luật. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

11. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp sử dụng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để hợp tác 

kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự 
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án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

- Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh 

dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung 

điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm hợp tác 

kinh doanh;  

- Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp tác 

kinh doanh;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà đầu tư 
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sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tưđể hợp 

tác kinh doanh; 

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Bản sao một trong các tài liệu sau của bên tham gia hợp tác kinh 

doanh: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở 

hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài 

chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài 

liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy 

ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ 

quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó;  

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo 

cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 
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e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và tổ 

chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.g ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

41 Luật Đầu tư. 

- Việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án 

đầu tư để hợp tác kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 
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+ Điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của 

người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; điều kiện 

góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;  

+ Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh 

doanh bất động sản, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có 

liên quan (nếu có);  

+ Điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận 

giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp 

luật có liên quan (nếu có);  

+ Điều kiện góp vốn và nhận vốn góp bằng tài sản của doanh nghiệp nhà 

nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và pháp luật có liên quan đối với doanh nghiệp nhà nước; 

+ Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định 

31/2021/NĐ-CP đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại 

các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư và tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài; 

+ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước (nếu có) theo quy 

định của pháp luật. 

+ Điều kiện hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật có liên quan 

(nếu có). 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



                              CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021                      63 

 

 

 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

12. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, quyết định của tòa 

án, trọng tài đối với dự án đầu tƣ đã đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

(khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự 

án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của tòa án, trọng tài trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để điều chỉnh 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 
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- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa 

án, trọng tài trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để điều chỉnh Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.h ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp 

luật của tòa án, trọng tài. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

13. Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài đối với dự án đầu tƣ đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ và không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ hoặc dự án đã đƣợc 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ nhƣng không thuộc trƣờng hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tƣ (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự 

án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của tòa án, trọng tài thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận 
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đăng ký đầu tư.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, 

trọng tài thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo Mẫu A.II.9 ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.h ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải điều chỉnh theo 

bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

14. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 

hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai 

và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định 

tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 
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31/2021/NĐ-CP; 

- Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện 

quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP;  

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt 

động của dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 

Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh.  

- Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn thời hạn hoạt 

động của dự án đầu tư  

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;  

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;  

- Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương;  

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương;  

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong 

các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ 
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trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo 

lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan 

có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 

44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 

44 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;  

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 

quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 của Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP để lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn thời hạn 

hoạt động của dự án đầu tư.  

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự 

án đầu tư đầu tư. 
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g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư của Ủy 

ban nhân cấp tỉnh (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 

tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn 

hoạt động của dự án đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Mẫu 

A.I.14  ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư phải đáp ứng các điều 

kiện sau:  

+ Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); 

phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát 

triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị); 

+ Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).  
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+ Không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b khoản 4 Điều 44 

Luật Đầu tư, bao gồm: 

 Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường, thâm dụng tài nguyên: a) Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ khi 

hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn k  thuật quốc gia về an 

toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; hoặc công suất (tính theo số 

lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời 

gian) hoặc hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại dưới 85% so với công 

suất hoặc hiệu suất thiết kế; hoặc mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng 

vượt quá 15% so với thiết kế. 

Dự án sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) 

thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 

Nam có tuổi vượt quá 10 năm hoặc khi hoạt động không đáp ứng quy định của 

Quy chuẩn k  thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 

trường. Trường hợp không có quy chuẩn k  thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm 

năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến máy móc, thiết bị của dự án thì 

áp dụng chỉ tiêu k  thuật theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu 

chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm 

năng lượng, bảo vệ môi trường. 

Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi 

hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 
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15. Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và thông báo việc ngừng 

hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư;  

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và 

thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, thông báo việc ngừng hoạt động của 

dự án đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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Quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư theo Mẫu A.II.14, A.II.15 ban 

hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư 

theo Mẫu A.I.13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tư ngừng hoạt động trong các trường hợp quy định tại 

các khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư. 

- Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng. 

Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa 

án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản 

lý nhà nước về đầu tư thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư được xác 

định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết 

định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Trường hợp các văn bản này 

không xác định thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì tổng thời gian 

ngừng không quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP. 

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

16. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ  
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a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

(trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động) hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo 

các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp) cho Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận thông báo của nhà đầu tư và 

thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có). 

 c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). 

- Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ:  

01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, nhà đầu tư gửi quyết 

định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư cho các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông 

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận thông báo của nhà đầu tư và thông 

báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Không có kết quả của thủ tục hành chính. 

i) Lệ phí: Không 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo Mẫu A.I.15 ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

48 của Luật Đầu tư 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 
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17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, 

nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt 

văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự 

án. 

* Trường hợp nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư: 

Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử đã được ký số trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đầu tư; hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (theo 

thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư); 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

 - Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về 

đầu tư. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận; 
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- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài 

chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh 

năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và 

phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về 

hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng 

đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu 

quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề 

xuất dự án đầu tư; 

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng 

đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; 

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự 

án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật 

về chuyển giao công nghệ; 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng 

lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có). 
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(*) Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ 

theo theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trong đó 

đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 

từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp 

ứng các điều kiện tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư; 

- Nhà đầu tư nước ngoài; 

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp quy định 

tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư.   

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.II.8 quy định tại Thông tư 

số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 
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k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.6 

ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Đề xuất dự án đầu tư theo Mẫu A.I.4 ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.  

- Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại 

Điều 6 của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư; 

- Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao 

hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa 

điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện 

dự án đầu tư;  

- Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 

Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;  

- Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử 

dụng (nếu có); 

- Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 
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- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

18. Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án 

được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư theo thẩm quyền; 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại hoặc hiệu chỉnh Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, cấp lại hoặc hiệu đính Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 
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g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông tư 

số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu 

A.I.17 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

Mẫu A.I.18 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng; 

- Hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so 

với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

19. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

a) Trình tự thực hiện: 
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- Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư cho nhà đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư; 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) 

theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.16 

quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận 

ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt 

động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

20. Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tƣ theo hình thức góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 

Luật Đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, hồ sơ dự án được chuyển đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. 
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- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu 

tư, khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và thông báo cho nhà 

đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế 

có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.  

* Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, 

phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có 

ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thêm 

thủ tục sau: 

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 

của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

- Bước 4: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về việc đáp ứng điều 

kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước 

ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; quá thời hạn yêu cầu mà 

không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc 

phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp;   

- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật 

Đầu tư, khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và căn cứ ý kiến của 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo 

được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước 

ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. 

b) Cách thức thực hiện: 
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- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những 

nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư 

nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề 

kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ 

sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn 

điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức 

kinh tế (nếu có); 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp;  

- Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư 

nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư 

nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;  

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà 

đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  
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- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư  xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp quy 

định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư, khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP và thông báo cho nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 4 Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Văn bản thông báo được gửi 

cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.  

- Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, 

phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có 

ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, thời hạn giải quyết như sau:  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc 

đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP; 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về 

việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có 

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; quá thời hạn 

yêu cầu mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý việc đáp ứng điều kiện 

bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;   

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, khoản 4 Điều 65 

của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ 
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Công an để thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo được gửi cho nhà 

đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư nước 

ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại 

các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp.  

- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c 

khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 

trong tổ chức kinh tế.  

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại 

phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Mẫu A.II.20 ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài theo Mẫu A.I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT. 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu 

của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp 

cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; 

- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 

của Luật Đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các 

trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 

hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước 

ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức 

kinh tế; 

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của 

tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, 

thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng 

đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo 

quy định của Chính phủ.. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

21. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài trong hợp đồng BCC 

a) Trình tự thực hiện:  
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- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng 

ký thành lập văn phòng điều hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 

hồ sơ dự án được chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành 

cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ 

văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 

đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt 

động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân 

dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều 

hành; 

- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc 

thành lập văn phòng điều hành; 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành; 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài 

trong hợp đồng BCC. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư nước ngoài. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu 

A.II.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Mẫu A.I.8 ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư 

nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
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- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

22. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch 

và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.  

c) Thành phần hồ sơ: 

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường 

hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; 

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; 

- Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã 

được giải quyết; 

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế; 

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ 

về bảo hiểm xã hội; 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; 
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- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt 

động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều 

hành. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động văn phòng điều hành. 

g) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư nước ngoài. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn 

phòng điều hành theo Mẫu A.II.13 ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 
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ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Mẫu A.I.10 ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chấm dứt văn phòng điều hành. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 
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MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tƣ 

 

Mẫu A.I.1  

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ  

 (Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ……….. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:  

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ............................................................... .. 

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................ ... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân
1
)  số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... ... 

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ ... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  .................................... ... 

                                           
1
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. ... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức
2
) số: ......; ngày cấp: ......; Cơ 

quan cấp:..... 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. .... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): ............................................................................ ... 

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh 

nghiệp/tổ chức (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ 

chức thành lập tại Việt Nam.
3
): 

STT Tên nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài 

Quốc 

tịch 

Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

      

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp 

danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành 

lập tại Việt Nam):  ...................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền của 

doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ...............................................................  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................  

                                           
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 

 
3
 Đính kèm danh sách thành viên, cổ đông nước ngoài đối với trường hợp là Công ty TNHH, Công ty cổ phần. 
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...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): kê khai thông tin tương tự như nội 

dung đối với nhà đầu tư thứ nhất. 

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH 

LẬP (đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức 

kinh tế) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Loại hình tổ chức kinh tế ..........................................................................  

3. Vốn điều lệ:…….. (bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) 

đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......). 

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tƣ: 

STT Tên nhà đầu tƣ Số vốn góp Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD 

     

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:  

1.1. Tên dự án:  ...............................................................................................  

1.2. Địa điểm thực hiện dự án:  .......................................................................  

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 

phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, 
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KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

2. Mục tiêu dự án:  

STT Mục tiêu hoạt động 

 

Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

Mã ngành CPC (*) 

(đối với ngành nghề có mã 

CPC, nếu có) 

1 ……….   

2 ……….   

Ghi chú:  

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án. 

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, 

nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

3. Quy mô dự án: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có): 

- Diện tích: liệt kê cụ thể diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng 

(m
2
 hoặc ha); 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: m
2
 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc 

diện tích đất không phù hợp quy hoạch); 

- Công suất thiết kế; 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp; 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số 

tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…); 

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như 

trên. 



98                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, 

cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: 

- Diện tích đất xây dựng:…. m
2
; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m
2
; 

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự … theo quy định của 

Luật Nhà ở); 

- Số lượng nhà ở: ………… căn; 

- Quy mô dân số: …… người; 

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không); 

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công 

nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không); 

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác 

định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không); 

4. Vốn đầu tƣ và phƣơng án huy động vốn:  

4.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng 

chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó:  

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng 

chữ) đô la M .  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô 

la M , trong đó: 

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ..............................................................  

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ....................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ..........................................  

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

4.2. Nguồn vốn đầu tư: 
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a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

 

STT Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp  Tỷ lệ 

(%) 

 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ góp 

vốn VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

       

       

Ghi chú:  

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, .............................................................  

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín 

dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.  

c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ............................  

5. Thời hạn hoạt động của dự án: ................................................................  

6. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc 

quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ 

thực hiện từng giai đoạn). 

IV. NHÀ ĐẦU TƢ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT 
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1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận. 

4. Đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước 

ngoài: Trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục 

đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, thì từ bỏ tất cả các quyền 

và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật trong nước hoặc theo bất 

k  điều ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với nhà đầu tư đó. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư. 

2. Các văn bản quy định tại các khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu 

có). 

3. Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động 

sản đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động 

sản.  

4. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).   

 

 ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan có thẩm quyền 

lập) 

(Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư) 

 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 
1 

(Ngày .... tháng ... năm....) 

 

1. Tên dự án (nếu có): ....................................................................................  

2. Mục tiêu hoạt động của dự án: ................................................................  

3. Địa điểm thực hiện dự án:  .......................................................................  

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 

phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, 

KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

4. Quy mô dự án:  

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có): 

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha); 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: …..m
2
 (trừ diện tích đất 

thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch); 

- Công suất thiết kế; 

                                           
1
 Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư này.  

TÊN CƠ QUAN ĐỀ XUẤT 

DỰ ÁN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:….…  
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- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp; 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số 

tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…); 

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như 

trên. 

Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, 

cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: 

- Diện tích đất xây dựng:…. m
2
; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m
2
; 

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự … theo quy định của 

Luật Nhà ở); 

- Số lượng nhà ở: ………… căn; 

- Quy mô dân số: …… người; 

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không); 

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công 

nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không); 

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác 

định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không); 

5. Tổng vốn đầu tƣ dự kiến: (tổng vốn bằng VNĐ) .....................................  

(Trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, đề nghị bổ sung sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác 

định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng, 

không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

6. Thời hạn hoạt động của dự án:  ...............................................................  
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7. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc 

quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn (nếu có); 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có); 

(Trường hợp dự án chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển 

giao công nghệ, ....). 

9. Thông tin về đất đai: 

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của 

pháp luật về đất đai; 

b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất; 

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); 

d) Dự kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường 

hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng vào các mục đích khác đối với trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (nếu có). 

10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan. 
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11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) theo quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng. 

12. Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và điều kiện đối với nhà đầu 

tƣ (nếu có). 

13. Yêu cầu về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tƣ (đối với dự án 

thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ), (nếu có). 

14. Đối với dự án đầu tƣ xây dựng, đề nghị bổ sung các nội dung: 

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh 

việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch 

phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án 

phân k  đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc 

dành qu  đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý 

hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ 

tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà 

nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương; 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm a khoản này: bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có). 

15. Cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có). 

16. Hồ sơ kèm theo 

a) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư;  

b) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP; 

b) Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động 

sản đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động 

sản; 
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c) Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

 ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Tên cơ quan  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

 

 

Mẫu A.I.3 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất) 

(Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày .... tháng ... năm....) 

 

I. NHÀ ĐẦU TƢ /HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tư (Ghi tên từng nhà đầu tư theo văn bản đề nghị thực hiện dự 

án đầu tư) 

2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (nếu có): (Đấu giá quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai/ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu/ Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư) 

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ  
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1. Các nội dung về tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, quy 

mô, vốn, phƣơng án huy động vốn, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án: ghi 

chi tiết như nội dung tại văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất). 

2.1. Địa điểm khu đất: giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, diện tích, 

ranh giới, vị trí địa lý): 

2.2. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của 

pháp luật về đất đai (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất kèm theo) 

2.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ diện tích đất và cơ cấu sử dụng 

đất, thời hạn, tỷ lệ sử dụng đất của từng hạng mục công trình) 

2.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đất đai.  

2.5. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.  

2.6. Dự kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 

trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng vào các mục đích khác đối với trường hợp các dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (nếu 

có) 

3. Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có). 

4. Nhu cầu về lao động (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số 

lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể) 

5. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: Những tác 

động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa 
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phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công 

nghệ...) 

6. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan 

7. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) theo quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng 

8. Giải trình việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trƣờng đối với nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài  (nếu có)  

9. Đối với dự án đầu tƣ xây dựng  

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh 

việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch 

phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án 

phân k  đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc 

dành qu  đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý 

hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ 

tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà 

nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương; 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm a khoản này: bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có). 

10. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tƣ (đối 

với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của 

pháp luật về chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư vào khu công nghệ cao theo 

quy định của pháp luật về công nghệ cao, nếu có).  

11. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tƣ và lao động sử 

dụng đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu 

có) 
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III. ĐỀ XUẤT ƢU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƢ (ghi rõ cơ sở pháp lý của 

đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư) 

1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

4. Ƣu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí đƣợc khấu trừ khi tính 

thu nhập chịu thuế (nếu có) 

5. Ƣu đãi đầu tƣ đặc biệt (nếu có) 

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có) 

 ... ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức 

danh và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.4 

Đề xuất dự án đầu tƣ 
2
 

(Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) 

(Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày .... tháng ... năm....) 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

(Ghi tên từng nhà đầu tư) 

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:  

1.1. Tên dự án ..................................................................................................  

1.2. Địa điểm thực hiện dự án:  .......................................................................  

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 

phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, 

KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

2. Mục tiêu dự án:  

STT Mục tiêu hoạt động 

 
Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 

4) 

Mã ngành CPC (*) 

(đối với các ngành nghề 

có mã CPC, nếu có) 

1 (Ngành kinh doanh 

chính) 

  

                                           
2
 Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện 

dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
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2 ……….   

Ghi chú:  

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.  

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, 

nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

3. Quy mô dự án: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có) 

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha) 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: m
2
 (trừ diện tích đất thuộc 

lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch).  

- Công suất thiết kế 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số 

tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…) 

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như 

trên. 

Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, 

cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: 

- Diện tích đất xây dựng:…. m
2
; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m
2
; 

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự … theo quy định của 

Luật Nhà ở); 

- Số lượng nhà ở: ………… căn; 

- Quy mô dân số: …… người; 

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không); 
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- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công 

nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không); 

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác 

định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không); 

4. Vốn đầu tƣ:  

4.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng 

chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó:  

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng 

chữ) đô la M .  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô 

la M , trong đó: 

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ............................................................  

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ..................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ........................................  

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

4.2. Nguồn vốn đầu tư: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

STT Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp  Tỷ lệ 

(%) 

 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

1       

…       

Ghi chú:  

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ 
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b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín 

dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.  

c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ............................  

5. Thời hạn hoạt động của dự án:  ...............................................................  

6. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc 

quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành hoặc khai thác vận hành (nếu có) 

c) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số 

lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể) 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, 

chuyển giao công nghệ, ....). 

9. Thông tin về đất đai (nếu có) 

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của 

pháp luật về đất đai:  

b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất 

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất  
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10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan 

(nếu có) 

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) theo quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng 

12. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài (nếu có) 

13. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tƣ và lao động sử 

dụng (nếu có) 

III. ĐỀ XUẤT ƢU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƢ (ghi rõ cơ sở pháp lý của 

đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư) 

1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

4. Ƣu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí đƣợc khấu trừ khi tính 

thu nhập chịu thuế (nếu có) 

5. Ƣu đãi đầu tƣ đặc biệt (nếu có) 

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có) 

 ... ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 
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Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh 

và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.5 

Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ 

(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, các khoản 1 và 2 Điều 30 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ………...........(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

 

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư tại 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số......., ngày cấp...., cơ quan cấp.... 

với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ............................................................... .. 

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................ .. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... .. 

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ ... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  .................................... ... 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. ... 

                                           
3
 Là một trong các loại thông tin hoặc giấy tờ sau: Số định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. ... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): ............................................................................ ... 

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại 

mục 1 và 2 

3. Tỷ lệ (dự kiến) về vốn góp của các nhà đầu tƣ (trong trường hợp có từ 

02 nhà đầu tư trở lên). 

STT Tên nhà đầu tƣ Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 

     

     

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ (đã được chấp thuận chủ trương 

đầu tư) 

1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã cấp số....../QĐ.......ngày..... 

2. Nội dung dự án:  

- Tên dự án: .................................................................................................. 

- Mục tiêu:  ..................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ........................................................................................ 

- Quy mô dự án: .......................................................................................... 

- Tiến độ:…………………………………………………………………... 

- Địa điểm: .................................................................................................. 

                                           
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 



                              CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021                      117 

 

 

 

- Thời hạn dự án: ......................................................................................... 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ (do nhà đầu tư đề xuất khi tham 

gia đấu giá/đầu thầu) 

1. Vốn đầu tƣ của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): 

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng 

chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......).  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô 

la M . 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ........................... 

2. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: ............................................  

- Vốn góp (Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn - ghi chi tiết theo từng 

nhà đầu tư): 

STT  

Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn 
VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

       

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ....................................................... 

- Vốn huy động (dự kiến): ...................................................................... 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có); 



118                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

d) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn). 

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. …….. (tên nhà đầu tư) cam kết thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan 

chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại Quyết định số……/QĐ…. 

ngày…..... theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất 

động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định 

của pháp luật liên quan. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo quy định tại các điểm b, c, e,g và h khoản 1 Điều 

33 của Luật Đầu tư.  

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

 

 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ  

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.6 

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

....  và đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu 

giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư số.... /Nhà đầu tư 

được chấp thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nay đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính: ............................................................. 

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch:.......................................................... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
5
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp: ............. 

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện tại:  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):....................................................... 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ................................. 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

                                           
5
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Tên doanh nghiệp/tổ chức: ..................................................................... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
6
 số: ....; ngày cấp: .....; Cơ quan 

cấp:.....Địa chỉ trụ sở: ................................................................ 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ........ 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): ............................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ............................................................... .... 

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung 

tại mục 1 và 2 

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH 

LẬP (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Loại hình tổ chức kinh tế ..........................................................................  

3. Địa chỉ:  ......................................................................................................  

4. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) 

đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......). 

5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tƣ: 

                                           
6
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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STT Tên nhà đầu tƣ Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD 

     

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ/ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÖNG ĐẤU GIÁ 

HOẶC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU 

TƢ/QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ.  

1. Thông tin về các Quyết định đã cấp:  

STT Tên 

Quyết 

định 

Số Quyết 

định 
 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết  

hiệu lực) 

      

      

2. Nội dung dự án 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ:  ........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt 
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kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê 

duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư liên quan đến dự án. 

2. Các tài liệu khác có liên quan.  

 

 ….…., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 
Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 

kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu 

(nếu có). 
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Mẫu A.I.7 

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/MUA PHẦN VỐN 

GÓP 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào 

………(tên tổ chức kinh tế)….với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ...............................................................  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
7
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... . 

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................... . 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  .............................................................................  

....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
8
 số: ...; ngày cấp: ...; Cơ quan 

cấp:.... 

                                           
7
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
8
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): ............................................................................ ... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ............................................................... ... 

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................ ... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... ... 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ ... 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. ... 

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung 

tại mục 1 và 2 ở trên. 

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬN GÓP VỐN/CỔ 

PHẦN/PHẦN VỐN GÓP:  

1. Tên tổ chức kinh tế: 

- Tên bằng tiếng Việt .................................................................................... . 

- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):  .........................................................  

- Tên viết tắt (nếu có):  ..................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp: ....................... Ngày cấp lần đầu: .............. Ngày 

điều chỉnh gần nhất (nếu có): ..................................................................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

4. Loại hình doanh nghiệp: ..........................................................................  

5. Địa chỉ trụ sở chính:(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: 

ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với 

dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố). 

6.Ngành, nghề kinh doanh: 
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STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC 

(Lấy mã ngành cấp 4) 

Mã ngành CPC (*) 

(đối với  ngành nghề có mã 

CPC) 

    

7. Vốn điều lệ:………….(bằng chữ) đồng. 

8. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

trong tổ chức kinh tế (nếu có): 

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

(nếu có) 

1     

2     

….     

9. Danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ 

sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (nếu có); 

10. Kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phƣờng, thị 

trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hƣởng 

đến quốc phòng, an ninh (nếu có).  

Ghi rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.... tại...... (vị trí khu đất) 

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA 

PHẦN VỐN GÓP 

(chỉ liệt kê giao dịch phát sinh) 

STT Tên nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Quốc 

tịch 

Giá trị vốn góp theo 

vốn điều lệ 

Giá trị giao dịch dự kiến 

của hợp đồng góp 

vốn/mua cổ phần/mua 

phần vốn góp 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD  

Tỷ 

lệ 

(%)  

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 
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(nếu có) 

        

IV. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN VỐN 

GÓP/CỔ PHẦN/ PHẦN VỐN GÓP:  

1. Tên tổ chức kinh tế: 

2. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng.  

3. Tỷ lệ sở hữu:  

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

(nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

      

4. Ngành nghề kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC 

(Lấy mã ngành cấp 4) 
Mã ngành CPC (*) 

(đối với  ngành nghề  

có mã CPC) 

    

(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành 

nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN. 

V. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ 

(nếu có) 

VI. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (nếu có).  

(Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hình 

thức đầu tư, phạm vi hoạt động, năng lực của nhà đầu tư, đối tác Việt Nam 

tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và các điều ước quốc tế) 
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VII. NHÀ ĐẦU TƢ VÀ TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ NHÀ ĐẦU TƢ 

NƢỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP 

CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần 

vốn góp không được chấp thuận. 

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp. 

2. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông 

hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó. 

3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận 

vốn góp, cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với 

trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP).  

... ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp 

Người đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ 

tên,chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.8 

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài  

trong hợp đồng Hợp tác kinh doanh 

(Điều 49 Luật Đầu tư)  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ  

THÀNH LẬP VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC 

NGOÀI 

 TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ............................................................... ... 

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................ .... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
9
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... ... 

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................... .... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... .... 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  .................................... ..... 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

                                           
9
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. ..... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
10

 số: ....; ngày cấp: ....; Cơ quan 

cấp:.. 

Địa chỉ trụ sở:  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): 

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):  ....................................... ....... 

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên dự án:  .................................................................................................. .... 

2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:  .......................................................... .... 

3. Ngày cấp: .................................................................................................... .... 

4. Cơ quan cấp: ............................................................................................... .... 

5. Địa điểm thực hiện dự án:  .......................................................................... .... 

6. Mục tiêu dự án:  .......................................................................................... .... 

7. Tiến độ: ....................................................................................................... . 

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

1. Tên văn phòng điều hành: 

Tên bằng tiếng Việt:  ..................................................................................... . 

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):  ........................................................... . 

Tên viết tắt (nếu có):  ...................................................................................... .... 

2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, 

quận/huyện, tỉnh/thành phố):  .......................................................................  

                                           
10

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể 

theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành):  .................  

4. Thời hạn hoạt động (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động văn phòng điều hành):  ..........................................................................  

5. Thông tin ngƣời đứng đầu văn phòng điều hành: 

Họ tên: …………….. Giới tính:  ....................................................................  

Ngày sinh: …….......…......…….Quốc tịch:  ..................................................  

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số :  ..................................................  

Ngày cấp:  ........ .... . Nơi cấp:  .........................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 49 Luật Đầu 

tư (liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo). 

2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng 

hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..).  

 

 ... …….., ngày ….. tháng …… năm … 

Nhà đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh  

và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.9 

Văn bản đăng ký điều chỉnh văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài  

trong hợp đồng hợp tác kinh doanh  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH 

VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

 TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH  

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ...............................................................  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
11

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

                                           
11

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
12

 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ 

quan cấp:..... ............................................................................................................   

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): ............................................................................  

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):  .......................................  

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên dự án:  ..................................................................................................  

2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:  ..........................................................  

3. Ngày cấp (lần đầu): .................................Điều chỉnh (nếu có): .................  

4. Cơ quan cấp: ...............................................................................................  

5. Địa điểm thực hiện dự án:  ..........................................................................  

6. Mục tiêu dự án:  ..........................................................................................  

7. Tiến độ: .......................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC 

NGOÀI  

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài đã cấp: 

STT Số Giấy Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú 

                                           
12

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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(Còn hoặc hết hiệu lực) 

     

2. Nội dung điều chỉnh 

2.1 Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng 

điều hành của nhà đầu tư nước ngoài: .....................................................................  

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................  

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................  

2.2 Nội dung điều chỉnh tiếp theo (nếu có):ghi tương tự như nội dung 

điều chỉnh 1: ............................................................................................................  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành 

 

 …….., ngày ….. tháng …… năm … 

Nhà đầu tƣ  

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh  

và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.10 

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng HỢP TÁC KINH DOANH  

(Điều 50 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN THÔNG BÁO  

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU 

TƢ NƢỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tư đăng ký thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu 

tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ............................................................... .. 

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................ ... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
13

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  .................................................................................................................. ... 

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... .... 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  .................................... .... 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. ..... 

                                           
13

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
14

 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ 

quan cấp:..... ............................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. ..... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): 

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):  

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên dự án:  ..................................................................................................  

2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:  ..........................................................  

3. Ngày cấp:  ................................ ..................................................................  

4. Cơ quan cấp: ...............................................................................................  

5. Địa điểm thực hiện dự án:  ..........................................................................  

6. Mục tiêu dự án:  ..........................................................................................  

7. Tiến độ: .......................................................................................................  

III. NỘI DUNG VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐÃ 

ĐĂNG KÝ 

1. Tên văn phòng điều hành: 

Tên bằng tiếng Việt:  ..................................................................................... . 

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):  ........................................................... . 

Tên viết tắt (nếu có):…………………………. ..................................................  

                                           
14

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố):  

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể 

theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành):  .................  

4. Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): ................................................. 

5. Thông tin ngƣời đứng đầu văn phòng điều hành: 

Họ tên: …………….. Giới tính:  ....................................................................  

Ngày sinh: …….......…......…….Quốc tịch:  ..................................................  

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số :  ..................................................  

Ngày cấp:  ........ . .... Nơi cấp:  .........................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

Thông báo chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư (tên văn phòng 

điều hành) ............................., đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh 

doanh số.........ngày.........với nội dung như sau: 

1. Thời điểm chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư: từ ngày.... ........  

2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:  .......................................................  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên 

quan. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Đầu tư.  

2. Các văn bản khác có liên quan. 

 ... …….., ngày ….. tháng …… năm … 

Nhà đầu tƣ  

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.11.a 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư) 

(Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
15

 

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư) 

 

Kính gửi: ………(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án trong trường hợp chuyển nhượng 

một phần (hoặc toàn bộ) dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư 

đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  .............................................................. .. 

Ngày sinh: ......... .... …………. Quốc tịch:  .................................................... .. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
16

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  .................................................................................................................. ... 

                                           
15

 Trường hợp việc chuyển nhượng thuộc quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, 

thì Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Biểu 

mẫu A.I.11.b của Thông tư này. 
16

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ............................................................... ... 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... .... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .... 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................ .... 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
17

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... .................. Quốc tịch:  ....  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung 

tại mục 1 và 2 ở trên 

                                           
17

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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II. NHÀ ĐẦU TƢ NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ...................…………. Quốc tịch:  ...............................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
4
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
5
 số: ...; ngày cấp: ....; Cơ quan 

cấp:... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ................................ Quốc tịch: . .  

                                           
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
5
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung 

tại mục 1 và 2 ở trên. 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

 2. Nội dung dự án đầu tƣ:  

- Tên dự án: .................................................................................................  

- Mục tiêu: ...................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  .......................................................................................  

- Quy mô dự án: ........................................................................................... 

- Tiến độ: .....................................................................................................  

- Địa điểm:  ..................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ........................................................................................  

IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƢỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một 

phần dự án) 

1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng: 
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- Tên dự án:  ....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: ...........................................................................  

2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng  

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: ...........................................................................  

V. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng: 

2. Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư 

quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư.  

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VII. CÁC NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định của Chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc chuyển nhượng dự án không được 

chấp thuận. 

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).  

 

Nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm 

… 
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Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có) 
Nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.11.b 

Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tƣ 

(Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ 

trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và 

e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư) 

(Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ………...........(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

 

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án 

đầu tư (không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật 

Đầu tư) được quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.......(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: .................................. Quốc tịch:  .................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
18

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

                                           
18

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
19

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: …………… Ngày sinh: ........................ Quốc tịch: .............. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

II. NHÀ ĐẦU TƢ NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……... ............ …………. Quốc tịch:  .........................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

                                           
19

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ........................... Quốc tịch: ........ . 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

                                                                                                                                  
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 

và 2 ở trên. 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã 

cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

 2. Nội dung dự án đầu tƣ:  

- Tên dự án: .................................................................................................  

- Mục tiêu: ...................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  .......................................................................................  

- Quy mô dự án: ............................................................................................ 

- Tiến độ: .....................................................................................................  

- Địa điểm:  ..................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ........................................................................................  

IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƢỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một 

phần dự án) 

1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận 

chuyển nhượng: 

- Tên dự án:................................................................................................... 
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- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: ...........................................................................  

2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng  

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: ...........................................................................  

V. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng. 

2. Giải trình về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d 

khoản 4 Điều 33 và khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư. 

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VII. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ 

trương) chấp thuận chủ trương dự án tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... 

theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều 

kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật 

liên quan. 

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP .  

2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

Nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ 

tên, chức danh và đóng dấu (nếu 

có). 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.11.c 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là tài sản bảo đảm) 

(Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƢ  

(Trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án  

là tài sản bảo đảm) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư 

Bên nhận bảo đảm (hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư) đề 

nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có)/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều 

chỉnh) (nếu có)/ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu 

có).........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung như sau: 

I. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM 

1. Bên nhận bảo đảm là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ........ …………. Quốc tịch:  ..........................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
20

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

                                           
20

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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2. Bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng / tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
21

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng /tổ 

chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ...................…. Quốc tịch: ........... ....... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Bên nhận bảo đảm tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội 

dung tại mục 1 và 2 ở trên 

II. NHÀ ĐẦU TƢ NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……... ............ …………. Quốc tịch:  .........................................  

                                           
21

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ........................... Quốc tịch: ........  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

                                           
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 

và 2 ở trên. 

III. NỘI DUNG CHUYỂN NHƢỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

 2. Nội dung dự án đầu tƣ: 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ :  .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ..............................................................  

IV. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng: 
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2. Các văn bản liên quan đến nội dung chuyển nhượng và việc đáp ứng 

các điều kiện nhận chuyển nhượng của nhà đầu tư quy định tại Điều 49 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP (nếu có).  

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VI. CÁC NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương 

đầu tư) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng 

tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu 

tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên 

quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

Nhà đầu tƣ nhận chuyển 

nhƣợng 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Bên nhận bảo đảm 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 
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chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.11.d 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp chia, tách và sáp nhập dự án đầu tư) 

 (Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

(Trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án 

đầu tư) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư 

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư khi thực hiện việc 

chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư theo Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trương đầu tư (nếu có) / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) (nếu có)/ 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có).........(số, ngày cấp, cơ 

quan cấp) với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  .............................................................. .. 

Ngày sinh: ......................…………. Quốc tịch:  ............................................ .. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
22

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  .................................................................................................................. .. 

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ............................................................... .. 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... .. 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .. 

                                           
22

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................ ... 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
23

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ............................................................... ... 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. .... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……... .. Quốc tịch: ...................... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Dự án thứ nhất 

a) Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp: 

 

                                           
23

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

 b) Nội dung dự án đầu tư: 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ..............................................................  

2. Dự án tiếp theo
 3

: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với dự 

án thứ nhất 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN SAU KHI ĐƢỢC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP 

1. Dự án thứ nhất 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

                                           
3
 Trong trường hợp sáp nhập dự án 
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2. Dự án tiếp theo 
4
: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với dự 

án thứ nhất 

IV. GIẢI TRÌNH VIỆC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP 

1. Lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư:  

2. Giải trình vệc đáp ứng các điều kiện và các văn bản liên quan đến việc 

đáp ứng các điều kiện chia/tách/sáp nhập dự án quy định tại Điều 50 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP. 

3. Giải trình về đáp ứng các ưu đãi đầu tư sau khi chia, tách, sáp nhập dự 

án (nếu có). 

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VI. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ 

trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng 

tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu 

                                           
4
 Trong trường hợp chia, tách dự án 
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tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên 

quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).  

 

 

 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.11.đ 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) 

(Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh 

tế) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư  

 

         Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đề nghị điều chỉnh dự án đầu 

tư theo Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có với các nội dung 

như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN/CÁC DỰ ÁN  

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 
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2. Nội dung dự án 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ..............................................................  

Thông tin của dự án tiếp theo (nếu có): kê khai nhƣ nội dung tại mục 1 

và 2 ở trên. 

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ BỊ TỔ CHỨC LẠI 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
2
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. .... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: …………… Ngày sinh: ……... …..........…. Quốc tịch: .......... 

                                           
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 
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...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... ... 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ ... 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. ... 

III. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐƢỢC HÌNH THÀNH TRÊN 

CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI 

HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ.  

- Tên dự án: ..................................................................................................... . 

- Mục tiêu: ....................................................................................................... . 

- Tổng vốn đầu tư  ........................................................................................... .. 

- Quy mô dự án:  ............................................................................................. .. 

- Địa điểm:  ...................................................................................................... .. 

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

IV. GIẢI TRÌNH 

1. Giải trình lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu 

tư 

2. Phương án xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư 

trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức 

kinh tế 

3. Các văn bản liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện thực hiện dự án 

sau khi tổ chức lại (nếu có) 

                                           
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này 

VI. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ 

trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng 

tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu 

tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên 

quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 2 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

2. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện đối với trường hợp quy định 

tại khoản 6 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

3. Các tài liệu có liên quan khác.  

 

 

 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Tổ chức kinh tế bị tổ chức lại 

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 

kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 

đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.11.e  

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất thuộc 

dự án đầu tư) 

(Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
24

 

(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  

thuộc dự án đầu tư) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư 

Nhà đầu tư …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong 

trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu 

tư để góp vốn với các nội dung như sau: 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ góp vốn
25

 

a) Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……... .. …………. Quốc tịch:  ....................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
26

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

                                           
24

 Trường hợp góp một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư không thuộc các 

trường hợp tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư nhận góp vốn sử dụng văn bản đề nghị chấp thuận 

nhà đầu tư tại Biểu mẫu A.I.11.b của Thông tư này thay thế cho văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 

(khoản 5 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
25

 Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn 
26

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

b) Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/ tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
27

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………… Ngày sinh: ……....... ……. Quốc tịch: ................. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

2. Nhà đầu tƣ nhận góp vốn: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với 

nhà đầu tư góp vốn 

II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI 

SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƢỢC SỬ DỤNG ĐỂ GÓP VỐN 

                                           
27

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 
      

      

 2. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu 

có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ..............................................................  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung góp vốn và việc đáp ứng các điều 

kiện góp vốn bằng việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  
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III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN 

VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NHÀ ĐẦU TƢ ĐƢỢC ĐEM 

GÓP VỐN 

1. Tài liệu về tư cách pháp lý:….. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp 

đồng thuê đất.) 

2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm…. 

3. Diện tích sử dụng đất: .................................................................................   

4. Mục đích sử dụng đất: .................................................................................  

5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (được Nhà nước giao; thuê đất 

của Nhà nước trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhượng;...).   

6. Thông tin về tài sản trên đất: .......................................................................  

7. Các thông tin khác (nếu có): .......................................................................  

IV. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ SAU KHI ĐÃ GÓP VỐN BẰNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƢỢC THÀNH LẬP / TỔ 

CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN GÓP VỐN 

1.Thông tin về tổ chức kinh tế 
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Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
5
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ............................................  

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... ……. Quốc tịch: .............. . 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

2. Tỷ lệ góp vốn điều lệ: 

STT Tên thành viên góp 

vốn 

Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD 

     

 

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này 

                                           
5
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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VI. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ 

trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng 

tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu 

tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên 

quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

 

 

Tổ chức kinh tế đƣợc thành 

lập/Tổ chức kinh tế nhận góp vốn 

Người đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có) 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ sử dụng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu 

tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.11.g 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án 

đầu tư để hợp tác kinh doanh)  

(Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án 

đầu tư để hợp tác kinh doanh) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư 

Nhà đầu tư …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong 

trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu 

tư để hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau: 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tƣ để hợp tác kinh doanh 

a. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……... …………. Quốc tịch:  ......................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
28

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

                                           
28

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

b. Đối với nhà đầu tƣ là tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
29

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: ........................................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …. Quốc tịch ................. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

2. Nhà đầu tƣ nhận hợp tác kinh doanh: thông tin kê khai tương tự như 

nội dung đối với nhà đầu tư tại mục 1 

II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI 

SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƢỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỢP TÁC KINH 

DOANH 

                                           
29

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 



174                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

 2. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu 

có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ..............................................................  

3. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện sử dụng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh quy định tại 

khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN 

VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NHÀ ĐẦU TƢ 
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1. Tài liệu về tư cách pháp lý:…(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng 

thuê đất…) 

2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm…. 

3. Diện tích sử dụng đất: .................................................................................   

4. Mục đích sử dụng đất: .................................................................................  

5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (được Nhà nước giao; thuê đất 

của Nhà nước trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhượng;...).   

6. Thông tin về tài sản trên đất: .......................................................................  

7. Các thông tin khác (nếu có): .......................................................................  

IV. NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH 

1. Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp 

đồng: ........................................................................................................................  

2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: ................................................................  

3. Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh: ...................................  

4. Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư 

kinh doanh giữa các bên: .........................................................................................  

5. Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng: ....................................................  

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này 

VI. CÁC NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 



176                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

 

 

Nhà đầu tƣ nhận hợp tác 

kinh doanh 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ 

tên, chức danh và đóng dấu 

(nếu có). 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ sử dụng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.11.h 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp điều chỉnh khác)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
30

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư 

 

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh 

doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với 

các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……...  . …………. Quốc tịch:  ....................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
31

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

                                           
30

 Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà 

đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề 

của mẫu đơn được ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
31

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
32

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. .... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: .......................................... 

Chức danh: ………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .................. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 

1 và 2 ở trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

                                           
32

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu 

tƣ/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần 

đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày..................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương 

đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà 

đầu tư (nếu có) (áp dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương 

đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương 

đầu tư - thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 

Luật Đầu tư). 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu 

có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương):  ............  

- Nay đề nghị sửa thành:  ................................................................................  

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:  ..................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 

1):  ...........................................................................................................................  

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 

nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh:  .........................................  
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- Nay đăng ký sửa thành:  ...............................................................................  

- Lý do điều chỉnh:  .........................................................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 

1):  ...........................................................................................................................  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu 

tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu 

tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo gồm:  

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà 

đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;             

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội 

dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là 

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội 

đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện 

dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật. 

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 
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(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… 

tháng… năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình 

hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến 

ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc 

quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng 

vốn đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm 

hoàn tất việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ...............................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : .....................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ..........................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................                                                                                                                                                                                                                                                        
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b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu 

có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động… 

3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện 

báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần 

nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  ....................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  ...............................................................................  

- Lợi nhuận: .....................................................................................................  

- Ưu đãi đầu tư được hưởng: ...........................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước 

ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động  ...............................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  .......................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:....................................................  



184                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ....................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối 

với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba ..........................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây 

dựng…và các quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.13 

Văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tƣ  

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……...  . …………. Quốc tịch:  ....................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
33

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
34

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

                                           
33

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
34

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 



186                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: ........................................... 

Chức danh: ………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .................... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 

1 và 2 ở trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu 

tƣ/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần 

đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày..................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN 

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƢỚC 

1. Tình hình hoạt động của dự án 

1.1. Thực hiện các thủ tục hành chính (nêu các thủ tục đã thực hiện, chưa 

thực hiện): 
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1.2. Tiến độ triển khai dự án (nêu theo từng giai đoạn đối với dự án đầu 

tư có nhiều giai đoạn):  

- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:  .............................................  

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác 

vận hành (nếu có):  ..................................................................................................  

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động:  ..................................................  

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính 

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: ...................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ....................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối 

với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba,  ........................................  

IV. NỘI DUNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)....................., đã 

được cấp Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh mã số/số .............., do ……. (tên cơ quan cấp) cấp 

ngày.............. với nội dung như sau:  

1. Nội dung ngừng hoạt động: ........................................................................  

2. Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày... tháng... năm đến ngày .... tháng 

.... năm ......) 

3. Giải trình lý do ngừng hoạt động: ...............................................................  

4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án: .............................................................  

- Kế hoạch góp vốn:  .......................................................................................  
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- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động: ................................  

5. Kiến nghị về việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong thời 

gian ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra (nếu có).  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 

(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội 

đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện 

dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

 

 ...……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

 Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.14 

Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ  

(Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, Khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ………...........(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tư đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy 

định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận 

đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu 

tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)........(số, ngày cấp, cơ quan 

cấp) với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……...  . …………. Quốc tịch:  ....................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
35

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

                                           
35

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
36

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... .... 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. ... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………….  Giới tính: .................................................. 

Chức danh: ………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: ................ 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 

và 2 ở trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

                                           
36

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 
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2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu 

tƣ/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần 

đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày..................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. NỘI DUNG GIA HẠN 

1. Nội dung gia hạn thời hạn hoạt động 

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đã quy định tại các văn bản: Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu 

có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương):  ............  

- Nay đề nghị gia hạn thêm: .......... (số năm), đến năm ......... ........................  

2. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện gia hạn hoạt động quy định tại 

Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:  .  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

IV. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC
3
 (nếu có):  

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại 

Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu 

                                           
3
 Trong trường hợp đề nghị gia hạn đồng thời đề nghị điều chỉnh dự án 
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có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Hồ sơ quy định tại iểm a Khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 

2. Bản sao Giấy phép đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 

nhà đầu tư (nếu có)......... (số, ngày cấp, cơ quan cấp). 

 ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp 

luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.15 

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tƣ  

(Điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

(ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép 

kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu 

có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu 

có)...... (số, ngày cấp, cơ quan cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấp phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu 

tƣ/số quyết định thành lập: ………… do …… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày:..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày ..............................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN 

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƢỚC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHẤM 

DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 

1. Tình hình hoạt động của dự án 

- Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn:  
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- Tình hình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có): 

- Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động: 

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính 

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối 

với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba, ...... 

IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)............................. 

đã được cấp Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu 

có)/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh số ..............., do ................. (tên cơ quan cấp) cấp 

ngày........ với nội dung như sau:  

1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày... tháng... năm....... 

2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:  .........................................................  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu 
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tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).  

Hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh 

doanh (trong trường hợp doanh nghiệp vẫn hoạt động theo thông tin doanh 

nghiệp tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh) 

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án 

(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội 

đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện 

dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).  

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.16 

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư 

(điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp 

lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như 

sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh 

doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)...... (số, ngày cấp, cơ quan 

cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ 

/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày:………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................  

3. Mã số thuế ..................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ ĐẦU TƢ 
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1. Các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép 

kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã 

được cấp: 

STT Tên giấy Số giấy/Mã 

số 

dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết  

hiệu lực) 

      

      

2. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi 

đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại 

Thông tư này trên cơ sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều 

chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương đã được cấp): ....... ............................................................................  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy 

phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương 

đã được cấp. 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp 

luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.17 

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

........(tên Nhà đầu tư) đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với 

các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(số, ngày cấp, cơ quan cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ………do ..………… 

(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) 

ngày .........................................................................................................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ ĐÃ 

CẤP 

1. Thông tin về các giấy đã cấp:......................................................................   

STT Tên giấy Số giấy/Mã số 

dự án 

Ngày 

cấp 

Cơ quan cấp Ghi chú 

(Còn hoặc hết  

hiệu lực) 
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2. Lý do cấp lại: ...............................................................................................   

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). 

 ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ 

chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu 

có). 
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Mẫu A.I.18 

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(số, ngày cấp, cơ quan cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ………do ..………… 

(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ............, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) 

ngày........ 

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

ĐẦU TƢ 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đã cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số 

giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 
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2. Nội dung hiệu đính: 

2.1. Nội dung hiệu đính 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:  ...........  

- Nay đăng ký sửa thành:  ...............................................................................  

- Lý do hiệu đính:  ...........................................................................................  

2.2. Nội dung hiệu đính tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 

1):  ...........................................................................................................................  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp. 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ 

chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu 

(nếu có). 
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II. Mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ 

Mẫu A.II.1 

Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

(Khoản 6 Điều 32, khoản 5 Điều 33, điểm d khoản 7 Điều 33 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm……) 

 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của... ; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

.....nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có) và ý kiến của các cơ 

quan liên quan, 

Xét báo cáo thẩm định số ……  ngày....... tháng .....năm....... của ......... .; 

                                           
37

 Áp dụng đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

cấp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ
37

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-…  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án  …………. với các nội dung 

sau đây:  

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư) 

2. Tên dự án (nếu có):  ...................................................................................  

3. Mục tiêu dự án: .........................................................................................  

4. Quy mô dự án
38

:  .......................................................................................  

5. Vốn đầu tƣ của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): .......  

6. Thời hạn hoạt động của dự án: …. năm (được tính từ ngày nhà đầu 

tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà 

đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển 

mục đích sử dụng đất) 

7. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................................................  

8. Tiến độ thực hiện dự án:  

- Tiến độ góp vốn và tiến độ dự kiến huy động các nguồn vốn; 

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác 

vận hành (nếu có) 

- Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

9. Công nghệ áp dụng (nếu có): ....................................................................  

                                           
38
 Đối với dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: 

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành qu  đất phát triển nhà ở xã hội, sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, 

quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ 
phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho 

địa phương, nếu có 
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10. Ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ và điều kiện áp dụng (nếu có):  

Ghi rõ hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu 

có). 

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tƣ (nếu có): .....................  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư: 

a)  .....................................................................................................................  

b)  .....................................................................................................................  

2. Giao……..tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất), ……. chịu trách 

nhiệm về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu, pháp luật xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành (đối với 

trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thời điểm có hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: ......  

2. …..(tên cơ quan, tổ chức kinh tế, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho…………. (tên cơ quan, tổ chức kinh tế, 

cá nhân nộp hồ sơ) và một bản được lưu tại ……………. (tên cơ quan chấp 

thuận chủ trương đầu tư). 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các cơ quan tham gia thẩm định;   

- Cơ quan đăng ký đầu tư; 

- UBND địa phương nơi thực hiện dự án;  

- Lưu VT,…. 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(ký tên/đóng dấu) 
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Mẫu A.II.2 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

(Điểm d khoản 2 Điều 44, điểm d khoản 2 Điều 45, khoản 3 Điều 46   

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ
40

 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm….) 

(điều chỉnh lần thứ…: ngày…. tháng…. năm…..) 

 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của... ; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số…. do…….chấp thuận 

ngày…..; 

                                           
39

 Áp dụng đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

cấp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
40

 Áp dụng cả trường hợp điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư quy định tại khoản 1 và điểm đ 

khoản 2 Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ
39

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-…  
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Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

.....nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

Xét báo cáo thẩm định số ……  ngày……… của ......... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của .…. (tên dự án) đã 

được chấp thuận tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) số……. do ............ (tên cơ quan 

chấp thuận chủ trương đầu tư) chấp thuận ngày……với những nội dung điều 

chỉnh như sau:  

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Nội dung ….. quy định tại Điều ….. Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư/Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) số…….  

ngày ….. được điều chỉnh như sau: 

“Điều .........:  

............................................”. 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Nội dung ….. quy định tại Điều ….. Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư/Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) số…….  

ngày ….. được điều chỉnh như sau: 

“Điều .........:  

............................................”. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư: 

1 .......................................................................................................................  

2 .......................................................................................................................  
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Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể 

từ ngày ......và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư số ....................do .......(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ... 

tháng ... năm... và các Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 

......, điều chỉnh lần thứ....... ngày .... (nếu có). 

2. …..(Tên cơ quan, tổ chức kinh tế, cá nhân) chịu trách nhiệm thi  hành 

Quyết định này. 

3. Quyết định này được gửi cho…………. (tên cơ quan, tổ chức kinh tế, 

cá nhân nộp hồ sơ) và một bản được lưu tại ……………. (tên cơ quan chấp 

thuận chủ trương đầu tư). 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Các cơ quan tham gia thẩm định;   

- Cơ quan đăng ký đầu tư; 

- UBND địa phương nơi thực hiện dự 

án;  

- Lưu: VT,….. 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.3 

Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà 

đầu tƣ  

(Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP)  

 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ ĐỒNG THỜI 

CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm) 

 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của... ; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

.....nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

Xét báo cáo thẩm định số ……  ngày....... tháng .....năm....... của ......... .; 

 

 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-…  
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

với nội dung như sau:  

1. Nhà đầu tƣ  

a. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ...............................................................  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
41

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

b. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
42

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): ............................................................................  

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như tại mục a và b ở trên.  

                                           
41

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
42

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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2. Tên dự án (nếu có):  ...................................................................................  

3. Mục tiêu dự án: .........................................................................................  

4. Quy mô dự án
3
:  .........................................................................................  

5. Vốn đầu tƣ của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): .......  

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng 

chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......).  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô 

la M . 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

6. Thời hạn hoạt động của dự án: …. năm (được tính từ ngày nhà đầu 

tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt 

động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết 

định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất) 

7. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................................................  

8. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

- Vốn góp (Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn - ghi chi tiết theo từng 

nhà đầu tư): 

STT Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến 

độ góp 

vốn VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

       

                                           
3
 Đối với dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: Sơ 

bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành qu  đất phát triển nhà ở xã hội, sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý 

hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, sơ bộ phần hạ tầng 

đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương, 

nếu có. 
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(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, .............................................................  

- Vốn huy động (dự kiến):  ..............................................................................  

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có) 

c) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

9. Công nghệ áp dụng (nếu có): ....................................................................  

10. Ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ và điều kiện áp dụng (nếu có):  

Ghi rõ hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu 

có).  

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tƣ (nếu có): .....................  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư: 

1.  .....................................................................................................................  

2.  .....................................................................................................................  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: .......  

2. …(tên các cơ quan, cá nhân, tổ chức kinh tế) có trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
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3. Quyết định này được cấp cho ………………. (tên nhà đầu tư) và một 

bản được lưu tại ……………. (tên cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư). 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các cơ quan tham gia thẩm định;   

- Cơ quan đăng ký đầu tư; 

- UBND địa phương nơi thực hiện dự án;  

- Lưu: VT,….. 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.4 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

 đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ  

(Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP)  

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm) 

(điều chỉnh lần thứ…: ngày…. tháng…. năm) 

 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của... ; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư số……do……cấp ngày…… 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-…  
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Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

.....nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

Xét báo cáo thẩm định số ……  ngày....... tháng .....năm....... của ......... . 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư của dự án ……(tên dự án) đã được chấp thuận tại Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư đồng thời với nhà đầu tư số……. do ............ (tên cơ 

quan chấp thuận chủ trương đầu tư) chấp thuận ngày……với nội dung điều 

chỉnh như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Nội dung ..….. quy định tại Điều ….. Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời với nhà đầu tư /Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời với nhà đầu tư (nếu có) số…….  ngày ….. được điều chỉnh 

như sau: 

“Điều .........: ............................................” 

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Nội dung ..….. quy định tại Điều ….. Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời với nhà đầu tư /Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời với nhà đầu tư (nếu có) số…….  ngày ….. được điều chỉnh 

như sau: 

“Điều .........: ............................................” 

3…………… 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư: 
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1.  .....................................................................................................................  

2.  .....................................................................................................................  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ......và là một bộ phận không tách 

rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà 

đầu tư số .............do .......(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ...... và các Quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu 

tư số ....., điều chỉnh lần thứ...... ngày .... (nếu có). 

2. …..(tên cơ quan, tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

3. Quyết định này được cấp cho ………………. (tên nhà đầu tư) và một 

bản được lưu tại ……………. (tên cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư). 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các cơ quan tham gia thẩm định;   

- Cơ quan đăng ký đầu tư; 

- UBND địa phương nơi thực hiện dự án;  

- Lưu: VT,….. 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.5 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ 

(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, điểm đ khoản 2 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ 

THẨM QUYỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-…  

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm…) 

 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM QUYỀN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 21 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của... ; 

Căn cứ chấp thuận chủ trương số….. ngày…. tháng… năm….; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

.....nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

Xét báo cáo thẩm định về việc đấu giá / đấu thầu số …. ngày..... tháng 

.....năm....  của ..........; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Chấp thuận ……..(tên Nhà đầu tư) là nhà đầu tư thực hiện dự án …….(tên 

dự án) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ 

trương đầu tư số……ngày …… của ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương đầu 

tư) với nội dung như sau: 

Điều 1. Thông tin về Nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ...............................................................  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
43

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  .................................... . 

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .. 

....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
44

 số: ....; ngày cấp: ......; Cơ 

quan cấp:.... .............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... .. 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. .. 

                                           
43

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
44

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 



220                           CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021  

 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): ............................................................................ .. 

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên.  

3. Tỷ lệ (dự kiến) về vốn góp của các nhà đầu tư (trong trường hợp có từ 

02 nhà đầu tư trở lên). 

STT Tên nhà đầu tƣ Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 

     

     

Điều 2. Thông tin về Dự án đầu tƣ theo kết quả trúng đấu giá/đấu 

thầu 

1. Vốn đầu tƣ của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): 

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng 

chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......).  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô 

la M . 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ............................. 

2. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: ............................................  

- Vốn góp (Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn - ghi chi tiết theo từng 

nhà đầu tư): 

STT Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn 
VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

       

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, .............................................................  
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- Vốn huy động (dự kiến):  ..............................................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có) 

c) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

Điều 3. Thời hạn hoạt động của dự án: …. năm (được tính từ ngày nhà 

đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ 

ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định 

chuyển mục đích sử dụng đất) 

Điều 4. Quyết định này được cấp cho ………………. (tên nhà đầu tư); 

một bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong trường hợp dự án đã được Quốc 

hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư); một bản gửi  

…………. (tên cơ quan tổ chức đấu giá/tên cơ quan tổ chức đấu thầu) và một 

bản được lưu tại ……………. (tên cơ quan đăng ký đầu tư). 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND địa phương nơi thực hiện dự án; 

- Lưu VT,…  

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM 

QUYỀN 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu)) 
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Mẫu A.II.6 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tƣ  

(Trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) 

(Khoản 6, khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ) 

 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

CÓ THẨM QUYỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-…  

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƢ 

 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm…..) 

(điều chỉnh lần thứ….: ngày…. tháng….năm….) 

 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM QUYỀN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của... ; 

Căn cứ chấp thuận chủ trương số….. ngày…. tháng… năm….; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

.....nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

Xét báo cáo thẩm định số ……  ngày....... tháng .....năm....... của ......... 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp thuận điều chỉnh Nhà đầu tư thực hiện Dự án …….(tên dự án) được 

quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 

tư/Giấy phép kinh doanh số....., ngày......do......(cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền) cấp với các nội dung như sau:  

Điều 1. Nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……...  . …………. Quốc tịch:  ....................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
45

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  .............................................................................  

......(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
46

 số: ......; ngày cấp: ........; 

Cơ quan cấp:... 

                                           
45

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. .... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... ........……. Quốc tịch:  

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số:  ................................................... .. 

Ngày cấp: . ....... Nơi cấp:  .. ........................................................................ 

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .... 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. . 

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung 

tại mục 1 và 2 ở trên 

Điều 2. Nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……...  . …………. Quốc tịch:  ....................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
47

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

                                                                                                                                  
46

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
47

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  .............................................................................  

......(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: ......; ngày cấp: ........; Cơ 

quan cấp:... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ....................  

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……............. ...…. Quốc tịch:  .... ... 

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số:  ...................................................  

Ngày cấp:  ........  ..... Nơi cấp:  .........................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 

và 2 ở trên. 

Điều 3. Nội dung dự án chuyển nhƣợng 

1. Đối với trƣờng hợp chuyển nhƣợng toàn bộ dự án: Ghi lại thông tin 

nội dung dự án tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư 

(nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

(nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép 

đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có).   

2. Đối với trƣờng hợp chuyển nhƣợng một phần dự án: 

                                           
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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a. Nội dung dự án chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng: 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

b. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng  

- Tên dự án ......................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

Điều 4. Quyết định này được cấp cho ………………. (tên các nhà đầu 

tư); một bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong trường hợp dự án đã được 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) và một bản 

được lưu tại ……………. (tên cơ quan đăng ký đầu tư). 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND địa phương nơi thực hiện dự án; 

- Lưu VT,…  

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM 

QUYỀN 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.7 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tƣ  

(Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm) 

(Khoản 4 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ) 

 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

CÓ THẨM QUYỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-…  

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƢ 

 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm…..) 

(điều chỉnh lần thứ….: ngày…. tháng….năm….) 

 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM QUYỀN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của... ; 

Căn cứ chấp thuận chủ trương số….. ngày…. tháng… năm….; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do 

.....nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

Xét báo cáo thẩm định số ……  ngày....... tháng .....năm....... của ......... 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp thuận điều chỉnh Nhà đầu tư thực hiện Dự án …….(tên dự án) được 

quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh số......ngày ..... (nếu có) với các nội dung như sau:  

Điều 1. Bên nhận bảo đảm 

1. Bên nhận bảo đảm là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……...…………. Quốc tịch:  .......................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
48

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng / tổ chức: 

Tên tổ chức tín dụng /tổ chức:  .......................................................................  

....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
49

 số: ......; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp: ................................................................................................................. .... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

                                           
48

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
49

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 
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Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng /tổ 

chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ………… Ngày sinh: ……............……. Quốc tịch: ............. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... . 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... . 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. .. 

Bên nhận bảo đảm tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội 

dung tại mục 1 và 2 ở trên 

Điều 2. Nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: …….......…………. Quốc tịch:  ...................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
50

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

                                           
50

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................ ... 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: .....; ngày cấp: ....; Cơ quan 

cấp: ... 

 Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .............................................................. .... 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. .... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ....................  

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……................ Quốc tịch: 

.......... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... ... 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ ... 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. ... 

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung 

tại mục 1 và 2 ở trên 

Điều 3. Nội dung dự án chuyển nhƣợng 

1. Đối với trƣờng hợp chuyển nhƣợng toàn bộ dự án là tài sản bảo 

đảm: Ghi lại thông tin nội dung dự án tại các Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu 

tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với 

chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 

nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có).   

2. Đối với trƣờng hợp chuyển nhƣợng một phần dự án là tài sản bảo 

đảm: 

                                           
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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a. Nội dung dự án chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng: 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

b. Nội dung dự án còn lại  

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tư ............................................................................................  

- Quy mô dự án: ..............................................................................................  

- Tiến độ: .........................................................................................................  

- Địa điểm: .......................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .............................................................................................  

Điều 4. Quyết định này được cấp cho ………………. (tên các nhà đầu 

tư); một bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong trường hợp dự án đã được 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) và một bản 

được lưu tại ……………. (tên cơ quan đăng ký đầu tư). 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND địa phương nơi thực hiện dự án; 

- Lưu VT,…  

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM 

QUYỀN 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.8 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

(Trường hợp cấp mới) 

(Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Mã số dự án: …………….. 

Chứng nhận lần đầu: ngày……… tháng………. năm …….. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư.... số 

....ngày.....của…. (nếu có); 

Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tư  số…. ngày….của… (nếu có); 

Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư số….. ngày….. 

của….. (nếu có); 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ... ; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Nhà 

đầu tư/các nhà đầu tư nộp ngày .....và hồ sơ bổ sung (nếu có) nộp ngày ...., 
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TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Chứng nhận nhà đầu tư:  

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: …….......…………. Quốc tịch:  ...................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
51

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  .................................................................................................................. ... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... ... 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .... 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................ ... 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
52

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:.... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

                                           
51

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
52

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 
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Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ……………… Ngày sinh: ………................ Quốc tịch: ......... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... .... 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... . 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .... 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. .... 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất. 

(Trong trường hợp có từ 05 nhà đầu tư trở lên, cơ quan đăng ký đầu tư có 

thể lựa chọn ghi danh sách nhà đầu tư trong phụ lục đính kèm).  

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau: 

Điều 1: Nội dung dự án đầu tƣ 

1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

2. Mục tiêu dự án:  ..........................................................................................  

STT Mục tiêu  

hoạt động 

 

Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

Mã ngành CPC (*) 

(đối với các ngành nghề 

có mã CPC, nếu có) 

1 (Ngành kinh doanh 

chính) 

  

2 ……….   

3. Quy mô dự án:  ............................................................................................  

4. Địa điểm thực hiện dự án:  ..........................................................................  

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): .............. m
2
 hoặc ha 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: ......... (bằng chữ) đồng, tương đương ......... 

(bằng chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó: 

- Vốn góp để thực hiện dự án là:...............(bằng chữ) đồng, tương đương 

......... (bằng chữ) đô la M , chiếm tỷ lệ ........% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, 

phương thức và tiến độ góp vốn như sau (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 
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STT Tên 

nhà 

đầu tƣ 

Số vốn góp  Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng thức 

góp vốn 

Tiến độ 

góp vốn 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

  

       

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô 

la M , 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ...... năm, kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc 

quý)/năm. Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn; 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có) 

c) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

Điều 2: Các ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ:  

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ như sau: 

1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi ..............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu:  
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- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: .............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: .............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

4. Ƣu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí  đƣợc khấu trừ khi tính 

thu nhập chịu thuế (nếu có) 

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: .............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

5. Ƣu đãi và hỗ trợ đầu tƣ đặc biệt (nếu có): ..............................................  

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tƣ thực hiện dự án: 

1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử 

dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.  

2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu 

có):..........................  

3. ......................................................................................................................  

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành …. (bằng 

chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... (tên cơ quan 

đăng ký đầu tư) và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.   

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT,… 

 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.9 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

(Trường hợp điều chỉnh)  

(Các điều thuộc Mục 4 Chương IV Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ
53

 

Mã số dự án: ………….. 

Chứng nhận lần đầu: Ngày ........tháng ........năm ..... 

Chứng nhận điều chỉnh lần thứ…..: Ngày ........tháng ........năm ..... 

 

Căn cứ Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư.... số 

....ngày.....của…. (nếu có); 

Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tư  số…. ngày….của… (nếu có); 

Căn cứ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư số….. ngày….. 

của….. (nếu có); 

Căn cứ bản án của Tòa án/quyết định của Trọng tài ...... (nếu có);  

                                           
53

 Áp dụng cả trường hợp điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư quy định tại khoản 1 và điểm e 

khoản 2 Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
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Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số .....do ...... cấp ngày .......; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ... ; 

Căn cứ bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ 

kèm theo do.... nộp ngày .....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có), 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Chứng nhận: 

Dự án đầu tư ..................(tên dự án); mã số dự án................, do ............... 

(tên cơ quan cấp) cấp ngày ...... tháng ........ năm ........; được đăng ký điều 

chỉnh ............... (ghi tóm tắt nội dung xin điều chỉnh, VD: tăng vốn đầu tư, thay 

đổi mục tiêu hoạt động của dự án). (bổ sung cho mẫu QĐ CTCT điều chỉnh) 

Thông tin về dự án đầu tƣ sau khi điều chỉnh nhƣ sau:  

1. Nhà đầu tƣ:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: …….......…………. Quốc tịch:  ...................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
2
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... . 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ . 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................ . 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .. 

                                           
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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..(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
3
 số: ...; ngày cấp: .......; Cơ quan 

cấp: .....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. . 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: .......................................... 

Chức danh: ……………… Ngày sinh: ……................ Quốc tịch: .......... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  ......................................................................................................................... .. 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... .. 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. .. 

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất. 

(Trong trường hợp có từ 05 nhà đầu tư trở lên, cơ quan đăng ký đầu tư có 

thể lựa chọn ghi danh sách nhà đầu tư trong phụ lục đính kèm). 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tƣ: ……………(ghi tên Tổ chức 

kinh tế), giấy tớ pháp lý của tổ chức số:…………. do ……. (tên cơ quan cấp) 

cấp lần đầu ngày ………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày………; Mã số 

thuế: .........................................................................................................................   

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau: 

Điều 1: Nội dung dự án đầu tƣ 

1. Tên dự án đầu tư:  .......................................................................................  

                                           
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 
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2. Mục tiêu dự án:  ..........................................................................................  

 

STT Mục tiêu hoạt động 

 
Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

Mã ngành CPC (*) 

(đối với các ngành 

nghề có mã CPC, nếu 

có) 

1 (Ngành kinh doanh 

chính) 

  

2 ……….   

3. Quy mô dự án:  ............................................................................................  

4. Địa điểm thực hiện dự án:  ..........................................................................  

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): ....... m
2
 hoặc ha 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: ......... (bằng chữ) đồng, tương đương ......... 

(bằng chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó: 

- Vốn góp để thực hiện dự án là:...............(bằng chữ) đồng, tương đương 

......... (bằng chữ) đô la M , chiếm tỷ lệ ........% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, 

phương thức và tiến độ góp vốn như sau (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

STT Tên 

nhà 

đầu tƣ 

Số vốn góp  Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng 

thức góp 

vốn 

Tiến độ góp 

vốn 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

  

       

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô 

la M , 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ..............................  

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ...... năm, kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc 

quý)/năm. Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn; 
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b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai 

thác vận hành (nếu có) 

c) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

Điều 2: Các ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ:  

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ như sau: 

1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi ..............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: .............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất:  

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: .............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

4. Ƣu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí  đƣợc khấu trừ khi tính 

thu nhập chịu thuế 

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: .............................................................................  

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có): ...........................................  

5. Ƣu đãi và hỗ trợ đầu tƣ đặc biệt (nếu có): ..............................................  

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tƣ/tổ chức kinh tế thực hiện dự 

án: 
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1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử 

dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.  

2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có):...................... 

3. ......................................................................................................................  

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và 

thay thế Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ....................do .......(tên cơ quan) 

cấp ngày .......... 

Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành …. (bằng 

chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản, tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... (tên cơ quan đăng ký đầu tư) và được đăng 

tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.   

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Lưu: VT,… 

 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.10 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

(Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) 

(Điều 41 và Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Mã số dự án: ………………. 

Chứng nhận lần đầu: Ngày .....tháng ........năm ..... 

Chứng nhận cấp đổi/cấp lại/hiệu đính/điều chỉnh lần thứ ...: Ngày .....tháng ... 

năm ...... 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số .....do ...... cấp ngày .......; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của .......; 

Căn cứ bản đề nghị cấp đổi/cấp lại/hiệu đính/điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh 

doanh và hồ sơ kèm theo do.... nộp ngày .....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu 

có), 
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TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 
 

Chứng nhận: 

Dự án đầu tư .............. (tên dự án); mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh 

................, do ............... (tên cơ quan cấp) cấp ngày .............. được đổi sang 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; và được đăng ký điều chỉnh
54

 .......... (ghi tóm 

tắt nội dung xin điều chỉnh, Ví dụ: đổi từ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư, tăng vốn đầu tư, thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án). 

Thông tin về dự án đầu tƣ sau khi điều chỉnh nhƣ sau:  

1. Nhà đầu tƣ:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: …….......…………. Quốc tịch:  ...................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
2
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .. 

..(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
3
 số: ...; ngày cấp: .......; Cơ quan 

cấp: ... 

                                           
54

 Áp dụng đối với trường hợp cấp đổi/cấp lại/hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời điều chỉnh dự 

án đầu tư 
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ............................................................... .. 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. .. 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  ................................................................................................................. .. 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ...................... 

Chức danh: ……… Ngày sinh: ……................ Quốc tịch: .......... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất. 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tƣ: ……………(ghi tên Tổ chức 

kinh tế), Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức ………….  do ……. (tên cơ 

quan cấp) cấp lần đầu ngày ………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) 

ngày………Mã số thuế: ..........................................................................................  

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau: 

Điều 1: Nội dung dự án đầu tƣ (ghi lại toàn bộ nội dung của dự án đầu 

tư) 

1. Tên dự án đầu tư:  .......................................................................................  

2. Mục tiêu dự án:  ..........................................................................................  

STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo Mã ngành CPC (*) 

                                                                                                                                  
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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 VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

(đối với các ngành nghề 

có mã CPC, nếu có) 

1 (Ngành kinh doanh 

chính) 

  

2 ……….   

3. Quy mô dự án:  ............................................................................................  

4. Địa điểm thực hiện dự án:  ..........................................................................  

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): ....... m
2
 hoặc ha 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: ........... (bằng chữ) đồng, tương đương ...... 

(bằng chữ) đô la M  (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó: 

-Vốn góp để thực hiện dự án: ............... (bằng chữ) đồng, tương đương 

......... (bằng chữ) đô la M , chiếm tỷ lệ ........% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, 

phương thức và tiến độ góp vốn như sau: 

STT Tên 

nhà 

đầu tƣ 

Số vốn góp  Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng thức 

góp vốn 

Tiến độ 

góp vốn 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

  

       

Ghi chú:  

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, .............................................................  

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín 

dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.  

c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ............................  

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ...... năm, kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc 

quý)/năm. Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 



                              CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021                      247 

 

 

 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác 

vận hành (nếu có) 

c) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

Điều 2: Các ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ  

Ghi nhận toàn bộ ưu đãi đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập 

khẩu, miễn giảm tiền thuê đất...), và cơ sở pháp lý, thời điểm áp dụng (nếu có) 

quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư 

đã được cấp trước đó.  

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tƣ thực hiện dự án: 

1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử 

dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.  

2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (Ghi nhận toàn bộ nội 

dung các điều kiện đối với dự án quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép 

kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trước đó). 

3. ......................................................................................................................  

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và 

thay thế quy định về nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) số ............... do 

.............(tên cơ quan cấp) cấp ngày............ 

Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành …. (bằng 

chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... (tên cơ quan 

đăng ký đầu tư) và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.   

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 
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- Lưu: VT,… 

 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 

 

 

Mẫu A.II.12 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành  

(Khoản 5 Điều 49 Luật Đầu tư) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU 

TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………………  

GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU 

TƢ NƢỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

(chứng nhận lần đầu: ngày….. tháng…. năm) 

(chứng nhận thay đổi lần thứ…: ngày…. tháng…. năm) 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số .....do ...... cấp ngày ... ..............  

Căn cứ.. ...........................................................................................................  

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ... ; 



                              CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 25-06-2021                      249 

 

 

 

Xét văn bản đề nghị thành lập văn phòng điều hành và hồ sơ kèm theo 

do....... (tên nhà đầu tư) nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Chứng nhận nhà đầu tư:  

1. Nhà đầu tƣ:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: …….......…………. Quốc tịch:  ...................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
55

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  ..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. .. 

..(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
2
 số: ...; ngày cấp: .......; Cơ quan 

cấp: ... 

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ...............................................................  

Địa chỉ trụ sở:  .................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  .................................................................................................................  

                                           
55

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 
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Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: 

 ......................................................................................................... ......................

. 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……................ Quốc tịch: 

.......... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất. 

Đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tư ................ (tên dự 

án), mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh  .............. do .................. (tên cơ 

quan cấp) cấp ngày....... tháng ...... năm ........ với các nội dung sau:  

Điều 1: Nội dung đăng ký Văn phòng điều hành dự án đầu tƣ.  

1. Tên văn phòng điều hành:  ..........................................................................  

2. Địa chỉ văn phòng:  .....................................................................................  

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 

phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, 

KCX, KCNC, KKT: ghi số đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành:  ..........................  

4. Thời hạn hoạt động:  ...................................................................................  
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5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:   

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............................................................  

Giới tính: …, Ngày sinh: …......…......…, Quốc tịch:  ....................................  

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số .....................................................  

Ngày cấp:  ........ . .... Nơi cấp:  .........................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

(Trong trường hợp điều chỉnh) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn 

phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 

này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận đăng ký (điều 

chỉnh) hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 

đồng hợp tác kinh doanh số .................do .......(tên cơ quan cấp) cấp ngày ......  

Điều 2: Giấy chứng nhận thành lập văn phòng điều hành này được lập 

thành ......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu 

tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT,… 

 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.13 

Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của  

văn phòng điều hành  

(Khoản 3 Điều 50 Luật Đầu tư) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:………… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ .............................................................................................................  

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số .....do ...... 

cấp ngày ........; 

Căn cứ ……(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để chấm dứt hoạt động của 

dự án đầu tư);  

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ….. (ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư); 

Xét văn bản của  ........ (cơ quan có thẩm quyền, nếu có), 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh:  
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- Tên văn phòng điều hành: ............................................................................   

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh số ................, do 

.............. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ...... tháng ..... năm ........và điều 

chỉnh ngày…… tháng ……. năm  ..........................................................................  

- Lý do chấm dứt hoạt động:  ..........................................................................  

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…... Quyết định này được 

lập thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; và 01 bản 

lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,… 

 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.14 

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ   

(Do nhà đầu tư đề xuất) 

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:………… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số .....do ...... 

cấp ngày ........; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ….. (ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư); 

Căn cứ ……(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để ngừng hoạt động của 

dự án đầu tư);  

Xét văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư ngày….của 

.....(ghi tên nhà đầu tư). 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1: Ngừng hoạt động của dự án đầu tư: 

- Tên dự án:  ....................................................................................................   

- Mã số dự án/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ 

Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số 

................, do .............. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ……và điều chỉnh 

ngày ……… của tổ chức kinh tế thực hiện dự án: ……….(tên tổ chức kinh tế), 

Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức số :…. do………(tên cơ quan cấp) cấp 

lần đầu ngày ………và điều chỉnh ngày…...  

- Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... tháng….năm ….đến ngày….. 

tháng…. năm….) 

Điều 2: Đề nghị tổ chức kinh tế thực hiện thông báo cho …. (tên cơ quan 

đăng ký đầu tư) về việc tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời gian ngừng nêu tại 

Điều 1 và tuân thủ theo quy định của pháp luật khi tiếp tục thực hiện dự án.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…... Quyết định này được 

lập thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp 

cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cơ quan thuế địa phương
56

 (nếu có) 

- Lưu: VT,… 

 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

                                           
56

 Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư vì lý do bất khả kháng thì nhà đầu tư được Nhà nước miễn 

tiền thuê đất, giảm tiền sử dụng đất trong thời gian ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng 

gây ra 
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Mẫu A.II.15 

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ 

(Do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư) 

 (Khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư ) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:………… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số .....do ...... 

cấp ngày ........; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ….. (ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư); 

Căn cứ Biên bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư……(văn 

bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để ngừng hoạt động của dự án đầu tư);  

Xét văn bản của  ........ (cơ quan có thẩm quyền, nếu có), 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ngừng hoạt động một phần / toàn bộ của dự án đầu tư: 

- Tên dự án:  ....................................................................................................  

- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số/Quyết định chủ trương đầu tư số 

................, do .............. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ...... và điều chỉnh 

ngày ………. 

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: ……….(tên tổ chức kinh tế), Tài liệu về 

tư cách pháp lý của tổ chức số:…. do………(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày 

…… và điều chỉnh ngày ………. 

- Phạm vi dự án ngừng hoạt động (một phần hoặc toàn bộ dự án): ...............  

- Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... tháng….năm ….đến ngày….. 

tháng…. năm….). 

- Lý do ngừng (ghi rõ lí do theo khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư): ...................  

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời 

gian ngừng nêu tại Điều 1 khi khắc phục được lý do ngừng hoạt động và tuân 

thủ các theo quy định của pháp luật khi tiếp tục thực hiện dự án.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…... Quyết định này được 

lập thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp 

cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các cơ quan liên quan (nếu có); 

- Lưu: VT,… 

 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.16 

Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ   

(Do Thủ tướng Chính phủ quyết định)  

(Khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư) 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:………… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số .....do ...... 

cấp ngày ........; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ….. (ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư); 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số………… ngày 

…………….;  

Xét văn bản của  ........ (cơ quan có thẩm quyền, nếu có), 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Ngừng hoạt động một phần / toàn bộ của dự án đầu tư: 
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- Tên dự án:  ....................................................................................................  

- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số/Quyết định chủ trương đầu tư số 

........., do ...........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ...... và điều chỉnh 

ngày……… của ….. (tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án) hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập số….ngày…. 

do……(tên cơ quan) cấp lần đầu ngày ……và điều chỉnh ngày……….  

- Phạm vi dự án ngừng hoạt động (một phần hoặc toàn bộ dự án): ...............  

- Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... tháng….năm ….đến ngày….. 

tháng…. năm….). 

- Lý do ngừng (ghi rõ lí do theo khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư): ...................  

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời 

gian ngừng nêu tại Điều 1 và tuân thủ các theo quy định của pháp luật khi tiếp 

tục thực hiện dự án.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…... Quyết định này được lập 

thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ 

chức kinh tế thực hiện dự án. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và 

Đầu tư; Quốc phòng, Công an; 

- Bộ ngành liên quan (nếu có); 

- UBND cấp tỉnh (nơi có dự án); 

- Cơ quan đăng ký đầu tư (nơi có dự án); 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.17 

Quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tƣ  

(Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 57, khoản 2 Điều 58, 

Điều 59, Điều 60 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:………… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số .....do ...... 

cấp ngày ........; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ….. (ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư); 

Căn cứ Biên bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư……(văn 

bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để ngừng hoạt động của dự án đầu tư);  

Căn cứ Quyết định thu hồi đất số…. (nếu có); 

Xét văn bản của  ........ (cơ quan có thẩm quyền, nếu có), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:  
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- Tên dự án:  ....................................................................................................   

- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số/Quyết định chủ trương đầu tư số 

........., do ...........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ...... và điều chỉnh 

ngày……… của ….. (tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án) hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập số….ngày…. 

do……(tên cơ quan) cấp lần đầu ngày ……và điều chỉnh ngày……….  

- Lý do chấm dứt hoạt động (ghi rõ lí do theo khoản 2 Điều 48 Luật Đầu 

tư):  ..........................................................................................................................  

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án 

đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…... Quyết định này được 

lập thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp 

cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư (nếu có) cũng chấm dứt hiệu lực tại thời điểm Quyết định 

này có hiệu lực (nếu có). 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,… 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.18 

Quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tƣ  

(Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư và Khoản 6 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP ) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:………… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư số .....do ...... 

cấp ngày ........; 

Căn cứ ……(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để chấm dứt hoạt động 

của dự án đầu tư);  

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ….. (ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư); 

Xét văn bản của  ........ (cơ quan có thẩm quyền, nếu có), 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư:  
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- Tên dự án:  ....................................................................................................   

- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/ Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh)/Quyết 

định chủ trương đầu tư số ........ngày ........, do .............. (tên cơ quan) cấp. 

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: ……….(tên tổ chức kinh tế) hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số…. 

do………(tên cơ quan) cấp lần đầu ngày ………..., điều chỉnh lần thứ ….. ngày 

……  

- Phần dự án bị chấm dứt: ...............................................................................   

- Lý do chấm dứt một phần dự án (ghi rõ lí do theo khoản 2 Điều 48 Luật 

Đầu tư) ....................................................................................................................  

- Phần dự án còn lại tiếp tục hoạt động ...........................................................  

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm chấm dứt một phần hoạt động của dự án 

và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có 

trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư và điều chỉnh Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) theo quy định.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…... Quyết định này được 

lập thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp 

cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,…. 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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Mẫu A.II.19 

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh 

(Khoản 6 Điều 48 Luật Đầu tư) 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:……/QĐ… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép 

đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số .....do 

...... cấp ngày ........; 

Căn cứ ……(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để chấm dứt hoạt động của 

dự án đầu tư);  

Căn cứ Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư số….. do….cấp 

ngày……; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ….. (ghi tên cơ quan đăng ký đầu tư); 

Xét văn bản của  ........ (cơ quan có thẩm quyền, nếu có), 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (hoặc các văn bản có giá trị tương 

đương) (đối với trường hợp doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu 

tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) 

Hoặc 

Hủy bỏ nội dung về dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép 

đầu tư/Giấy phép kinh doanh (hoặc các văn bản có giá trị tương đương) (đối với 

doanh nghiệp vẫn hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

- Tên dự án:  ....................................................................................................   

- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số/Quyết định chủ trương đầu tư số 

........., do ...........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ...... và điều chỉnh 

ngày……… của ….. (tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án) hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập số….ngày…. 

do……(tên cơ quan) cấp lần đầu ngày ……và điều chỉnh ngày……….  

- Lý do thu hồi/hủy bỏ nội dung dự án đầu tư:  ..............................................  

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án 

đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…... Quyết định này được 

lập thành .......(bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp 

cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

Nơi nhận: THỦ TRƢỞNG 
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- Như Điều 3; 

- Lưu VT,… 

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

Mẫu A.II.20 

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần 

vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

(Điều 26 Luật Đầu tư, Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ…….. 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………… ……, ngày …… tháng ….. năm …… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp 

của  

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

 

Kính gửi: Tên nhà đầu tư 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 21 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của ... ; 

Xét văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp do nhà 

đầu tư (tên nhà đầu tư)....... nộp ngày .....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu 

có),  
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Cơ quan đăng ký đầu tƣ tỉnh/thành phố….......... thông báo: 

1. Nhà đầu tư/Các nhà đầu tư sau đây đáp ứng/không đáp ứng điều kiện 

góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào công ty...... (tên công ty nhà đầu 

tư dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp) hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập số….ngày…. 

do……(tên cơ quan) cấp lần đầu ngày ……và điều chỉnh ngày……….  

Nhà đầu tư thứ nhất 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: …….......…………. Quốc tịch:  ...................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
57

 số:.......; ngày cấp.......; 

Nơi cấp:  .................................................................................................................. .. 

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ............................................................... .. 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... .. 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ . 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................ .. 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ............................................................................. ... 

....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
58

 số: .....; ngày cấp: .....; Cơ 

quan cấp:..... ............................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ............................................................... .. 

Địa chỉ trụ sở:  ................................................................................................. .. 

                                           
57

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
58

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu 

tương đương khác. 
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Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website 

(nếu có):  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  .................... ..................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh……................ Quốc tịch: ........... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp: 

Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... ... 

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................ .. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  .................................. .. 

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất. 

2. Giá trị và tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu 

tư như sau:  

STT Tên nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Quốc 

tịch 

Giá trị vốn góp theo 

vốn điều lệ 

Giá trị giao dịch dự kiến 

của hợp đồng góp 

vốn/mua cổ phần/mua 

phần vốn góp 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD  

(nếu có) 

Tỷ 

lệ 

(%)  

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 

        

3. Thông tin về tổ chức kinh tế sau khi nhận góp vốn/mua cổ phần/mua 

phần vốn góp (trường hợp đáp ứng điều kiện) như sau:  

3.1. Tên tổ chức kinh tế: .................................................................................  

3.2. Mã số doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/Giấy 

chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập số: ……… do ..…… (tên cơ quan 

cấp) cấp lần đầu ngày: ………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày:……....  
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3.3. Vốn điều lệ  (bằng số): …VNĐ.  

3.4. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài:  

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 
Tỷ lệ (%) 

      

3.5. Ngành nghề kinh doanh:   

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC 

(Lấy mã ngành cấp 4) 
Mã ngành CPC 

(đối với  ngành nghề 

có mã CPC) 

    

    

3.6. Một số điều kiện (nếu có): 

4. Lý do (đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện): 

 

Nơi nhận: 

-Nhưtrên; 

- Tên tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp; 

- Phòng đăng ký kinh doanh  

(nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở); 

- Lưu: VT,… 

THỦ TRƢỞNG 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

 và đóng dấu) 
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