
 

 

 

 

 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn                                                    

Email: thuhang@vnconsult.com.vn 

Văn phòng: P.205B, Tòa nhà TĐL, số 22 Láng Hạ,  

Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THUỘC DIỆN  

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH/TP 

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Cơ quan có thẩm 

quyền tiếp nhận 

Hồ sơ 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh; hoặc  

- BQL khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao/khu kinh tế 

(sau đây gọi là Cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Thành phần  

Hồ sơ 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; 

- Đề xuất dự án đầu tư  

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với 

nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài 

liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư 

là tổ chức; 

- Bản sao 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 thuyết minh năng lực tài chính của 

nhà đầu tư;  

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác 

nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu 

tư; 

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao 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. 

Số lượng Hồ sơ 04 bộ 

mailto:thuhang@vnconsult.com.vn


Thời hạn giải 

quyết 

Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, 

cụ thể thời gian giải quyết hồ sơ dự kiến như sau: 

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

lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan 

đăng ký đầu tư, các cơ quan có ý kiến về những nội dung thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Cơ quan đăng ký đầu tư. 

- Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản 

đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để 

làm cơ sở thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư. 

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

quan đăng ký đầu tư lập Báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét. 

- 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 chủ trương 

đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

Kết quả - Nếu hồ sơ hợp lệ: Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

- Nghị định 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. 

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu 

mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam. 

Trên đây là nội dung hướng dẫn hồ sơ và thủ tục hành chính cơ bản để Quý khách hàng 

tham khảo. Hồ sơ chi tiết sẽ được VN CONSULT hướng dẫn và hỗ trợ Quý khách hàng soạn 

thảo/hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ.  

Chi tiết vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Số điện thoại: 0903236646 (Ls. Thu Hằng); 0366.993.293 (Ms. Thanh Tâm) 



Email: tampham@vnconsult.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


