
3.3. Đối với các thủ tục hành chính có kết quả giải quyết cuối cùng thuộc 
thấm quyền của Ban Quản lý thì sau khi có kêt quả thâm định của các cơ quan 
liên quan, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chuyến hồ sơ kèm kết quả thâm định 
trình Trưởng Ban Quản lý phê duyệt và nhận kết quả cuối cùng, trả cho tổ chức, 
cá nhân theo thòi gian quy định.

3.4. Thời gian giải quyêt vê thâm định, phê duyệt từng loại thủ tục hành 
chính được quy định cụ thế tại quy định này.

3.5. Đối với các thủ tục hành chính cần lấy ý kiến của các đơn vị liên quan 
thì các đơn vị đó phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đúng thời gian, đúng 
nội dung khi được cơ quan chủ trì, đâu mối yêu câu và phải chịu trách nhiệm về 
nhũng vấn đề liên quan thuộc chức năng quản lý của mình.

4. Cung cấp thông tin về đầu tư:

4.1. Khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Làng Văn hóa, tổ chức, cá nhân liên hệ 
với Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư đế được cung cấp các thông tin có liên quan 
đến trình tự, thủ tục đầu tư, quy hoạch, sử dụng đât của Làng Văn hóa.

Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư là đon vị đầu mối có trách nhiệm 
phối họp với các cơ quan liên quan của Ban Quản lý đế trả lời tô chức, cá nhân. 
Việc cung cấp các thông tin, quy định vê đâu tư có thê thông qua hình thức 
tiếp xúc, trả lời trực tiếp hoặc trả lời băng văn bản (khi có yêu cầu), Trong quá 
trình phối họp, các ban, đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp 
thông tin cho Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư, đê trả lời cho tô chức, cá nhân 
phải đảm bảo đúng nội dung, không trả lời chung chung.

4.2. Đối với các thủ tục không quy định nêu trên, nếu có yêu cầu của 
tố chức, cá nhân, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm hướng dần 
tố chức, cá nhân liên hệ với CO' quan chức năng đê được giải quyết kịp thời.

Chựơng III

LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỤC HIỆN DỤ ÁN 

SỬ DỤNG y Ố N  NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC • r
Mục I

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Điều 7. Quyết định chủ trương đầu tư

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối vói các dự án 
không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp:

a) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

b) Xây dựng và kinh doanh sân golf;

c) Các dự án có quy mô vôn trên 5.000 tỷ đông;

d) Các lĩnh vực, dự án khác theo quy định của pháp luật.
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2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng 
Chính phủ

2.1. Hồ sơ đăng ký đầu tư:
a) Thành phần hồ sơ dự án đầu tư gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện 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 tố chức.

- Đe xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, 
mục tiêu đầu tư, quy mô đâu tư, vôn đâu tư và phương án huy động vốn, địa điếm, 
thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu câu vê lao động, đê xuât hưởng ưu đãi đầu tư, đánh 
giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất của 
nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của 
tố 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 Ban Quán 
lý giao đất, cho thuê đât, cho phép chuyên mục đích sử dụng, đất thì nộp bản sao 
thỏa thuận thuê địa điêm.

- Họp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức họp đồng BCC.
b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ, trong đó 02 bộ gốc.
2.2. Trình tự giải quyết:
- Tố chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư: 

Sau khi kiêm tra tính họp lệ của hô sơ, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư 
ghi phiếu hẹn và tiếp nhận hồ sơ.

- Khi hồ sơ đã đầy đủ thành phần theo quy định, Ban Quản lý trình Bộ 
Văn hóa, Thế thao và Du lịch đế trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 
chủ trương đầu tư.

2.3. Thời gian giải quyết:
Tống thời gian giải 'quyết hồ SO' quyết định chủ trương đầu tư là 60 ngày 

làm việc, trong, đó: Thời gian thâm định là 25 ngày làm việc (thời gian lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan (nếu cần) là 15 ngày làm việc); thời gian xem xét, thấm định 
của Bộ Ke hoạch và Đầu tư là 15 ngày làm việc, Thủ tướng Chính phủ ra quyết 
định chủ trương đầu tư khi hồ sơ đủ điều kiện.

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, Ban Quản lý có trách nhiệm 
thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trưòng họp 
dự án phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.4. Căn cứ chủ trương đầu tư của Thủ tưóng Chính phủ, nhà đầu tư tổ 
chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. KJhi nhà đầu tư không thực 
hiện đúng thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và các 
cam kết của nhà đầu tư thì Ban Quản lý sẽ thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư,
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đề nghị cấp có thấm quyền thu hồi chủ trương đầu tư và nhà đầu tư phải chịu 
trách nhiệm về các khoản kinh phí đã đầu tư.

Điều 8. Quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền của Ban 
Quản lý

Các quy định vê đâu thâu, đâu giá sử dụng đất tại Làng Văn hóa được 
Trưởng Ban Quản lý ban hành theo quy định riêng.

1. Trưởng Ban Quản lý quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án phù 
hợp quy hoạch xây dựng tại Làng Văn hoá -  Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản ỉý
2.1. Hồ sơ đăng ký đầu tư:
a) Thành phần hồ sơ dự án đầu tư gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà 

đâu tư là cá nhân; bản sao giây chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương 
khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tố chức.

- Đe xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, 
mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điếm, 
thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh 
giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất cua 
nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hồ trợ tài chính của 
to 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.

- Đe xuất nhu cầu sử dụng đất; trường họp dự án không đề nghị Ban Quản 
lý giao đất, cho thuê đất, cho-phép chuyến mục đích sử dụng đất thỉ nộp ban sao 
thỏa thuận thuê địa điếm.

- Họp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức họp đồng BCC.
b) Sô lượng hô sơ: 06 bộ, trong đó 02 bộ gốc.
2.2. Trình tự giải quyết:
- Tố chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư: Sau khi 

kiểm tra tính họp lệ của hồ sơ, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư ghi phiếu hẹn và 
tiếp nhận hồ' sơ.

- Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chuyển hồ sơ đến cơ quan chức nằng có 
thấm quyền thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định, trình Trưởng Ban Quản lv 
xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

2.3. Thời gian giải quyết:
Tổng thời gian giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư là 15 ngày 

làm việc, trong đó: Thời gian thấm định là 10 ngày làm việc (thời gian lấy ý kiến 
các đơn vị liên quan (nếu cần) là 04 ngàv làm việc); thòi gian xem xét, quyết định 
chủ trương đầu tư của Trưởng Ban Quản lý là 05 ngày làm việc. Trưởng Ban
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Quản lý quyết định chủ trương đầu tư nếu hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện, trường 
hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi Ban Quản lý quyết định chủ trương đầu tư, Ban Đối ngoại và Xúc 
tiến đầu tư có trách nhiệm thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư (đối với trường hợp dự án phải thực hiện thủ tục câp giây chúng nhận đăng ký 
đầu tư) cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.4. Căn cứ chủ trương đầu tư của Trưởng Ban Quản lý, nhà đâu tư tô chức 
triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Khi nhà đầu tư không thực hiện 
đúng thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và các 
cam kết của nhà đầu tư thì Ban Quản lý sẽ thực hiện chấm dút hoạt độna; đầu tư, 
thu hồi chủ trương đầu tư và nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các khoản 
kinh phí đã đầu tư.

Mục II
CÁP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Điều 9. Trường họp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận dăng ký 
đầu tư

1. Các trường họp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đãng ký 
đầu tư:

1.1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
1.2. Dự án đầu tư của tô chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điêu 23 Luật 

Đầu tư số 67/2014/QH13.
2. Các trường hợp không'phải thực hiện thủ tục cấp giây chứng nhận đăng 

ký đầu tư:
2.1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.
2.2. Dự án đầu tư của tố chức kinh tê quy định tại khoản 2 Điêu 23 Luật 

Đầu tư số 67/2014/QH13.
►

2.3. Đâu tư theo hình thức góp vôn, mua cô phân, phân vôn góp của tô 
chức kinh tế.

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 Luật Đẩu tư số 
67/2014/QH13, nhà đầu tư trong nước, tố chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 
23 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định 
chủ trương đầu tư.

4. Trường họp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với du- 
an đầu tư quy định tại điếm 2.1, 2.2 khoản 2 Điêu này, nhà đâu tư thực hiện thủ 
tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đâu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư

Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng



nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư tại Làng Văn hóa theo quy định của 
pháp luật.

Điều 11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy 

định tại các Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Ban Quản lý thực 
hiện thủ tục cần thiết và làm việc với các cơ quan có thâm quyền đế cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định.

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo 
quy định tại các Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, nhà đầu tư thực 
hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

2.1. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật 
Đầu tư số 67/2014/QH13.

2.2. Trình tự giải quyết:
- Tố chức, cá nhân nộp hô sơ tại Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu lư: Sau khi 

kiếm tra tính họp lệ của hồ sơ, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư ghi phiếu hẹn và 
tiếp nhận hồ sơ.

- Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chủ trì và phối hợp cùng Ban Ke hoạch 
Tài chính, Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường kiếm tra tính họp lệ, họp 
pháp của hồ sơ làm cơ sở trình cơ quan có thấm quyền quyết định.

2.3. Thời gian giải quyết:
- Tống thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký dầu tư là 15 

ngày làm việc.
- Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Đối ngoại và Xúc tiến 

đầu tư có trách nhiệm gửi 01 bản cho nhà đầu tư.
Điều 12. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Khi có nhu cầu thay đối giấy chúng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư 

thực hiện thủ tục điêu chỉnh giây chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Hô sơ điêu chỉnh giây chứng nhận đăng ký đầu lư gồm:
2.1. Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2.2. Báo cáo tình hình triến khai dự án đầu tư đến thời điếm đề nghị điều 

chỉnh dự án đầu tư.
2.3. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
2.4. Tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư sổ 67/2014/QH13 

liên quan đến các nội dung điều chỉnh.
3. Trình tự và thời gian giải quyết:
3.1. Trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện 

phải điều chỉnh chủ trương đầu tư:
- Tố chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư: Sau khi 

kiếm tra tính họp lệ của hồ sơ, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư ghi phiếu hẹn và 
tiêp nhận hô sơ.

- Khi điều chỉnh Giây chứng nhận đâu tư liên quan đến mục tiêu, địa điếm 
đâu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vôn đầu tư trên 10% tông vốn đầu tư,
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thời hạn thực hiện, thay đối nhà đầu tư hoặc thay đôi điều kiện đối với nhà đầu tư 
(nếu có) theo quy định tại khoản 4 Điêu 40 Luật Đầu tư số 67/2014/ỌH13 thì Ban 
Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chủ trì, phối họp với các cơ quan chức năng có liên 
quan thực hiện các thủ tục đế trình cơ quan có thấm quyền quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư.

- Sau khi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Đối ngoại và 
Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục diêu chỉnh giây chửng nhận 
đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định.

3.2. Đôi với trường họp điều chỉnh chủ trương đâu tư (không câp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư) và trường họp khác:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư: Sau khi 
kiểm tra tính họp lê của hồ sơ, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư ghi phiếu hẹn và 
tiếp nhận hồ sơ.

- Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư chủ trì và phoi hợp cùng các Ban chức 
năng liên quan thấm định; thực hiện thủ tục điều chinh chủ trương đầu tư.

Tống thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc, trong đó: Thời gian lấv 
ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần) là 04 ngày làm việc.

Sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư có 
trách nhiệm gửi 01 bản cho nhà đầu tư.

Điều 13. Thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư

Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư tham mưu, báo cáo Ban Quản lý thu hồi 
quyêt định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thấm 
quyên trong trường hợp dự án đâu tư chấm dút hoạt động theo quy định tại Điều 
48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Mục III
BẢO ĐẢM T H ựC  HIỆN D ự  ÁN, TRIỂN KHAI THỤC IIIỆN DỤ ẢN

Điều 14. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
1. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.
1.1. Nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ theo Khoản 1; Điều 27 Nghị định 

số 118/2015/NĐ-CP. Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bàng 
văn bản giữa Ban Quản lý và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định 
chủ trương đầu tư nhưng phái trước thời điểm giao đất, cho thuê. Ban Quản lý 
thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư thời gian giao đất, cho thuê đất sau 
3 ngày ký quyết định chủ trưong đầu, nếu sau 3 ngày nhà đầu tư chưa thực hiện 
ký quỹ Ban Quản lý sẽ xem xét, lựa chọn nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện 
dự án theo quy định hiện hành.

1.2. Tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án được nộp vào tài khoan 
do Ban Quản lý mở tại ngân hàng thương mại. Ban Quản lý có trách nhiệm

10



thông báo về địa chỉ ngân hàng, số tài khoản đế nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ.
Sau khi nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản, nhà đầu tư sao gửi giấy nộp tiền 

về Ban Quản lý đế được xác nhận đã thực hiện ký quỹ làm cơ sơ giao đất, 
cho thuê đất và triển khai các bước tiếp theo.

Vốn đầu tư của dự án theo quy định không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự 
án đầu tư. Đối với dự án đầu tư được cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký 
quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương úng với từng giai đoạn giao đất, 
cho thuê đất.

1.3. Khi nhà đầu tư tri en khai thực hiện đầu tư theo đúng nội dung, tiến độ 
trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý; căn cứ kết quả 
triến khai dự án, nhà đâu tư làm thủ tục xác nhận của Ban Ọuản lý dê hoàn trả 
tiền ký quỹ.

1.4. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn dầu tư cua dự án 
được cấp có thâm quyền phê duyệt theo nguyên tăc lũy tiến từng phần.

a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ được áp dụng là 3%;
b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, mức ký quỳ 

được áp dụng là 2%;
c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỳ áp dựng là 1%.
d) Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:
- Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi 

đầu tư; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kế cả dự án 
đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Giảm 50% so tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề 
đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu 
kinh tế, kế cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ lầng khu công nghệ 
cao, khu kinh tế.

2. Hoàn trả tiền ký quỹ:
2.1. Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thu 

tục giao đất, cho thuê đât, cho phép chuyên mục đích sử dụng đất và được cấp các 
giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động 
xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chúng nhận đăng ký 
đâu tư hoặc văn bản quyết định chú trương đâu tư;

2.2. Hoàn trả số tiên ký quỹ còn lại và tiên lãi phát sinh từ khoản ký quỳ 
(nếu có) tại thời điếm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng 
và lắp đặt máy móc, thiết bị đế dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ 
quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương 
đầu tư;

2.3. Trường họp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số 
tiền ký quỹ tương ứng với số vôn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc văn bản quyết định điêu chỉnh chủ trương 
đầu tư;



2.4. Trường họp dự án đầu tư không thế tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả 
kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thấm quyền trong quá trình thực hiện 
các thủ tục hành chính, nhà đâu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỳ theo 
thỏa thuận với Co' quan đăng ký đầu tư.

2.5 Trường họp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, 
Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư thỏa thuận điều chỉnh việc ký quỹ theo quy 
định tại Điều này.

3. Thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ: Trên cơ sở hô sơ đề nghị của nhà đầu tư, 
Ban Quản lý sẽ tô chức thâm định và thực hiện việc hoàn tra tiền ký quỹ cho nhà 
đầu tư.

3.1. Thành phần hồ sơ hoàn trả tiền ký quỹ:
a) Văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của nhà đầu tư.
b) Bản sao công chứng biên bản bàn giao đất tại thực địa hoặc giấy chúìiíỉ 

nhận quyền sử dụng đất hoặc họp đồng thuê đất (đối với hoàn trả lần thứ nhất).
c) Xác nhận đã hoàn thành dự án đầu tư của Ban Quản lý.
d) Báo cáo kêt quả thực hiện dự án đầu tư đến thời diêm đề nghị hoàn trả 

tiền ký quỹ.
Điều 15. Chuyển nhượng dự án đầu tư
1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhưọng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu 

tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Không thuộc một trong các trường họp bị chấm dút hoạt động theo quy

định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;
b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong 

trường họp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề 
đầu tư có điều kiện áp dụng đối vởi nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật
vê kinh doanh bất động sản trong trương họp chuyển nhưcmg dự án gắn vói 
chuyến nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điêu kiện quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy 
định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án, nhà đầu tư nộp hồ sơ đến Ban 
Đôi ngoại và Xúc tiến đầu tư tiếp nhận và tổ chức thấm định, trình Ban Quản lý 
quyết định; thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết theo quy định của Nhà nước 
và kèm theo hợp đồng chuyến nhượng dự án đầu tư.

Điều 16. Giãn tiến độ đầu tư
1. Trường họp giãn tiến độ đầu tư, nhà đầu lư đề xuất bàng văn bản đến 

Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư (khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ 
xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động...).

2. Nội dung đề xuất giãn tiến độ:

12.



2.1. Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà nước từ khi được quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm £Ìãn 
tiến độ.

2.2. Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án.
2.3. Kê hoạch tiêp tục thực hiện dự án, bao gồm kê hoạch góp vốn, tiến độ 

xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động.
2.4. Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.
3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 12 tháng. Trường họp 

bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào 
thòi gian giãn tiến độ đầu tư.

4. Tống thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc, trong đó: Thời gian thấm 
định là 10 ngày làm việc (gồm thời gian lấy ý kiến các đơn vị liên quan là 04 
ngày làm việc); thời gian quyết định của Ban Quản lý là 05 ngày làm việc.

Sau khi Ban Quản lý có ý kiến bằng văn bản, Ban Đối ngoại và Xúc tiến 
đầu tư có trách nhiệm gửi 01 bản cho nhà đầu tư.

Chương IV
CHẤP THUẬN ĐỊA ĐĨẾM VÀ ỌUY HOẠCH XẢY DựNG

MỤC I
CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN c ứ u  LẬP QUY HOẠCH

Điều 17. Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch
1. Tổ chức, cá nhân có ý tưởne; đầu tư tại Làng Văn hóa liên hệ với Ban 

Đôi ngoại và Xúc tiến đâu tư đế được hướng dẫn, giới thiệu các quy hoạch xây 
dựng được duyệt, các dự án nằm trong danh mục thu hút, kêu gọi đầu tư cùa Làng 
Văn hóa và các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư đê triển khai thực 
hiện các bước tiếp theo theo quy định này.

2. Đối vói trường họp tổ chức, cá nhân nghiên cứu địa điểm đầu tư tại khu 
vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt hoặc đã có quy hoạch xây 
dựng được duyệt nhưng cần điều chỉnh; tổ chức, cá nhân thực hiện lập thủ tục 
chấp thuận địa điếm nghiên cứu lập quy hoạch.

2.1. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị chấp thuận địa điếm nghiên cún lập quy hoạch của tô 

chức, cá nhân (có nguyện vọng tự bỏ kinh phí nghiên cún lập quy hoạch).
- Ý tưởng nghiên cún lập quy hoạch, gồm các nội dung chính sau: Thông 

tin tố chức, cá nhân (trong đó phải nêu rõ năng lực tài chính lập quy hoạch); 
địa điếm nghiên cứu; mục tiêu, quv mô khu vực dự kiến quy hoạch; tiến độ 
nghiên cứu lập quy hoạch; dự kiến tông vốn nghiên cứu quy hoạch và các cam kết 
của tô chức, cá nhân (khoảng từ 5 đến 10 trang).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

13


