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(Ban hành kèm theo Quyết định số:A3 /QĐ-LVHDL ngày20/01/2017 của
Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa ~ Du ỉỊch các dân tộc Việt Nam)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Quy định này hướng dẫn cụ thể về trình tụ, thu tục thực hiện, quản lý 

dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại Làng Văn hóa - Du lịch 
các dân tộc Việt Nam; quy hoạch xây dựng trên địa bàn Làng Văn hóa - Du lịch 
các dân tộc Việt Nam thuộc thâm quyên giải quyêt của Ban Quản lý Làng Văn hóa- 
Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý).

2. Các dự án đầu tư trong quy định này là các dự án có sử dụng đất, đất có 
mặt nước đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; các đề án kinh doanh, 
các hình thức liên doanh liên kết trong khai thác hoạt động, tố chức thương mại, 
dịch vụ văn hoá - du lịch, thê dục thê thao và vui chơi giải trí tại Làng Văn hoá- 
Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Làng Văn hóa).

3. Những nội dung liên quan khác không nêu trong Quy định này, thực 
hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, 
quản lý đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là nhà 

đầu tư) có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Làng Văn hóa.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham gia vào hoạt động quản lý đầu tư, 

xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn 
Làng Văn hóa; các cơ quan nhà nước có thấm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp 
dự án, bên cho vay và các cơ quan, tố chức, cá nhân liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngũ' dưới đây được hiếu như sau:
1. Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách nhà nước là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình trên đất, đất có 
mặt nước hoặc sử dụng đất, đât có mặt nước đế sản xuất, kinh doanh do tố chức, 
cá nhân, tự bỏ von đế đầu tư và kinh doanh thu hôi vốn theo quy định của pháp luật.

2. Đe xuất dự án là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về 
sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án.
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3. Hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ xin chủ trưong đầu tư là tài liệu theo 
quy định do nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án thực hiện, trình Ban Quản lý theo thủ tục 
đề nghị cấp chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ 
đăng ký đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi Ban Quản lý được làm bằng tiếng Việt.

4. Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu 
về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án.

5. Tổng vốn đầu tư là toàn bộ vốn đầu tư để xây dựng công trình dự án và 
vốn lưu động ban đầu để khai thác, vận hành dự án.

6. Vốn ngoài ngân sách nhà nước là các nguồn vốn không thuộc vốn đầu lư 
công theo quy định của Luật Đầu tư công.

7. Nhà đầu tư/chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dầu tư 
kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tô chức kinh tê 
có vốn đầu tư nước ngoài.

8. Hoạt động đầu tư là quá trình triến khai thực hiện các dự án đầu tư xây 
dựng công trình, các đề án kinh doanh, các hình thức liên doanh liên kết trong 
khai thác hoạt động, tổ chức thương mại, dịch vụ văn hoá - du lịch, thê dục 
thế thao và vui chơi giải trí.

9. Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập đuục 
cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đê thực hiện dự án.

10. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư là việc nhà đâu tư nộp một khoản tiền 
(ký quỹ) bảo đảm thực hiện đầu tư dự án vào tài khoản mở tại ngân hàng hoặc 
tổ chức tín dụng để thực hiện cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ 
và những nội dung cam kết khác.

11. Tiến độ thực hiện dự án là thời gian thực hiện dự án (không bao gồm 
thòi gian kinh doanh thu hồi vốn) được ghi tại quyết định phê duyệt chủ trương 
đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

12. Dự án đầu tư xây dựng công trình là dự án đầu tư xây dựng mó’i; hoặc 
là mở rộng, cải tạo chỉnh trang công trĩnh kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

13. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cơ quan có thẩm quyền 
theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2014 và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật ‘Đầu tư (cơ quan có thấm quyền cấp, điều chỉnh và thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

14. Ngày làm việc là ngày theo lịch dương, không bao gồm ngàv nghỉ, 
ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc chung trong việc đầu tư và quản lý các dự án 
đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

1. Tuân thủ quy hoạch chung gắn liền mục tiêu đầu tư phát triển Làng Văn 
hóa và các quy hoạch xây dựng khác có liên quan.

2. Trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt, Ban Quản lý giao cho một 
đơn vị lập danh mục dự án trinJh Ban Quản lý tô chức phê duyệt và giao Ban 
Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư công bố rộng rãi thông tin về các dự án đê làm cơ sở 
cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu đầu tư). Đối với
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các dự án do nhà đầu tư đê xuất phải phù họp với các quy hoạch liên quan và 
được cơ quan nhà nước có thấm quyền phê duyệt.

3. Các dự án đầu tư có sử dụng đất, đất có mặt nưó’c sử dụng vốn 
ngoài ngân sách nhà nước phải thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc 
đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc thực hiện thủ tục quyết định 
phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp tố chức, cá nhân đề xuất dự án không nằm trong quy 
hoạch xây dựng hoặc năm trong quy hoạch xây dụng được duyệt nhưng cần điều 
chỉnh quy hoạch thì cơ quan tiêp nhận đê xuât của nhà đầu tư báo cáo Trưởng ban 
Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi tắt 
là Trưởng Ban Quản lý) xem xét cho ý kiến đế triến khai các bước tiếp theo về 
chấp thuận địa điếm nghiên cứu lập quy hoạch. Việc chấp thuận địa điếm 
nghiên cứu lập quy hoạch phải đảm bảo phù họp với quy hoạch chung xây dựng và 
các quy hoạch chi tiết xây dựng tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

5. Nhà đầu tư phải nộp tiền đảm bảo thực hiện dự án (ký quỹ) trong thời 
gian quy định trước khi Ban Quản lý giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

6. Thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư thông qua chủ trương đầu 
tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dụng; 
quản lý thi công xây dựng công trình.; quản lý việc sử dụng tài nguyên, đất đai, 
tác động môi trưcmg theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Ban Quản lý giao Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư làm đầu mối 
tiếp xúc, hướng dẫn nhà đầu tư, chủ trì, phối họp với các Ban chức năng, đơn vị 
có liên quan trực thuộc Ban Quản lý thấm định địa điếm đề xuất nghiên cứu 
lập quy hoạch, dự án đầu tư vốn 100% của nhà đầu tư trình Trưởng Ban Quản lý 
chấp thuận địa điếm nghiên cứu lập quy hoạch.

Ban Đối ngoại và Xúc- tiến đầu tư là cơ quan đầu mối, theo dõi tống họp 
các dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách 
nhà nước; chủ trì thực hiện các thủ tục thẩm định danh mục dự án, đề xuất dự án, 
báo cáo nghiên cứu khả thi; cấp và điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.

Chương II
NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Điều 5. Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư
1. Các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư có sử dụng đất, 

đất có mặt nước đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước đưọ'c Ban Quản lý 
giải quyết, bao gồm:

1.1. Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch và quy hoạch chi tiết 
xây dựng.

- Chấp thuận địa điếm nghiên cứu lập quy hoạch (đối vói các 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).
- Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng; cung cấp thông tin về quy hoạch; câp phép quy hoạch.
1.2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Thủ tục liên quan đến quyết định phê duyệt chủ trương đâu tư; giây chứng 

nhận đăng ký đầu tư.
1.3. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thấm định 

thiết kế cơ sở; chấp thuận dự án đầu tư theo quy định pháp luật xây dụng.
1.4. Lập, thấm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam 

kết bảo vệ môi trường; chuyên cơ quan chức năng thâm duyệt thiêt kê vê phòng 
cháy chữa cháy.

1.5. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền với đất.

1.6. Cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng.
2. Việc lập và gửi hồ sơ để giải quyết các thủ tục hành chính tại khoản 1 

Điều này do tổ chức, cá nhân tự thực hiộn khi có đú năng lực hoặc thuê tư vân 
có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc giải quyết các thủ tục hành chính
1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý là Ban Đôi ngoại và 

Xúc tiến đầu tư, chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư liên quan 
đến thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Quản lý, việc giải quyết thủ tục hành chính 
theo nguyên tắc một cửa, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cuối cùng cho tố chức, 
cá nhân.

2. Ban Đối ngoại và Xúc tiến đâu tư là cơ quan đâu môi, phôi hợp các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn vê trình tự, thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đầu tư tại Làng Văn hóa, gồm: Hướng dẫn chung về trình tự, thủ 
tục đầu tư; tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến thủ tục chấp thuận địa điêm 
nghiên cứu lập quy hoạch; chấp thuận chủ trưcrng đầu tư đối với các dự án 
đầu tư; thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 
các dự án đầu tư; công tác đâu thâu, chỉ dinh thâu lựa chọn nhà đâu tư.

3. Nguyên tắc chung giải quyết hồ sơ:
3.1. Tổ chức, cá nhân liên hệ với Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư đế được 

hướng dẫn, nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, nhận phiêu biên nhận hô SO' và hẹn 
ngày trả kết quả giải quyết theo thời gian quy định. Neu hồ sơ chưa đủ theo 
quy định thì Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư sẽ ghi phiếu hướng dẫn đảm bảo 
nguyên tắc hướng dẫn một lần, kèm theo biếu mẫu liên quan (nếu có).

3.2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu tư sẽ phôi họp 
với các đơn vị chức năng thuộc Ban Quan lý thâm định trình Trưởng Ban Quản lý 
giải quyết hoặc chuyến các cơ quan có thâm quyên giải quyêt đúng thời gian theo 
quy định.

4



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
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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:
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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.
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- So' đồ địa điếm vị trí khu vực nghiên cún do tô chức, cá nhân lập (Sơ đô 
địa điếm phải xác định sơ bộ về vị trí, ranh giới, hiện trạng và các dự án quy 
hoạch liền kề; sơ đồ thế hiện trên khố giấy A3, dưới dạng bản đô tỷ lệ 1/2000, 
1/5000; 1/10000; đánh dấu vị trí (X) dự kiến nghiên cún).

- Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó 02 bộ gốc, riêng Sơ đồ địa điếm 06 bộ 
gốc) + 01 CD ghi toàn bộ nội dung, thành phần hồ sơ.

2.2. Trình tự giải quyết:
- Tố chức, cá nhân nộp hô sơ lại Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư: 

Sau khi kiếm tra tính họp lệ của hô sơ, ghi phiêu hẹn và ticp nhận hô sơ.
- Ban Đoi ngoại và Xúc tiên đầu tư chủ trì, phôi hợp cùng các Ban 

chức năng có liên quan trực thuộc Ban Quản lý nghiên cứu địa điếm đề xuất cua 
tổ chức, cá nhân (nếu cần); tống họp đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Quản lý 
xem xét, quyết định chấp thuận địa điếm nghiên cứu lập quy hoạch.

2.3 Thời gian giải quyết:
Tổng thời gian giải quyết hồ SO' chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy 

hoạch là 09 ngày làm việc, trong đó: Thời gian thâm định là 06 ngày (thời gian 
lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần) là 04 ngày làm việc), thời gian giải 
quyết, xem xét chấp thuận của Ban Quản lý là 03 ngày làm việc.

2.4. Căn cứ thời gian quy định tại quyết định chấp thuận địa điếm nghiên 
cứu lập quy hoạch; tô chức, cá nhân thực hiện các trình tự lập, thâm định, phê 
duyệt quy hoạch xây dụ-ng theo quy định.

MỤC II 
QUY HOẠCH XÂY DựNG

Điều 18. Yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ quy hoạch xây dựng
Thực hiện theo các quy định tại Điều 5, Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị; 

Điều 14 Luật Xây dựng.
Điều 19. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dụng
1. Các khu vực dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng thì phải lập quy hoạch 

chi tiết xây dựng làm cơ sở đế xác định các dự án đầu tư xây dựng.
2. Các khu vực chức năng trong khu đât thu hút đâu tư đưọ'c lập quy hoạch 

phân khu làm cơ sỏ' đe xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch' chi 
tiết tỷ lệ 1/500 theo giai đoạn phát triên, nhu cầu dâu tư.

3. Trường họp dự án đâu tư xây dựng do một đơn vị tô chức thực hiện co 
quy mô nhỏ hơn 05ha thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập 
quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tong mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến 
trúc công trình, giải pháp vê hạ tâng kỹ thuật trong nội dung thiêt kế cơ sở 
phải phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng hoặc giấy phép quy hoạch; đảm 
bảo việc đấu nôi hạ tâng kỹ thuật, phù họp với không gian kiên trúc khu vực.

4. Khuyến khích các tô chức, cá nhân tài trợ, tự nguyện bỏ kinh phí lập các
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đồ án quy hoạch xây dựng (quy hoạch phân khu chức năng 1/2000, quy hoạch chi 
tiết 1/500) đảm bảo phù họp với các quy hoạch chung Làng Văn hóa.

Điều 20. Trình tự lập, thâm định, phê duyệt quy hoạch xây dụng
Tố chức, cá nhân căn cứ các nội dung đã được Ban Quản lý chấp thuận 

địa điêm nghiên cứu lập quy hoạch, triên khai trình tự lập, trình thâm định, 
phê duyệt quy hoạch như sau:

1. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;
2. Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện 

tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tống thế phát triển kinh tể - xã hội, 
quy hoạch phát triên ngành có liên quan đô lập đô án quy hoạch xây dựng (các 
đơn vị nghiên cứu lập quy hoạch đặc biệt chú ý phân đánh £Ìá hiện trạng);

3. Lập đồ án quy hoạch xây dựng;
4. Thấm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng;
Trong quá trình triến khai các bước nêu trên, thực hiện việc lay V kiến 

tố chức, cá nhân liên quan theo các quy định của pháp luật và quy định này.
5. Các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

phải được tô chức lây, tiêp thu ý kiên vê quy hoạch trước khi Ban Q)uy hoạch, 
Kiến trúc và Môi trường thâm định, trình Trưởng Ban Quản lý phê duyệt. Vàn ban 
giải trình, tiếp thu ý kiến đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng là 
một thành phần của hồ sơ trình thấm định và phê duyệt quy hoạch xây dụng.

Điều 21. Cung cấp thông tin về quy hoạch
1. Trình tự thực hiện:
1.1. Tố chức, cá nhân liên hệ với Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư đê được 

hướng dẫn.
1.2. Tô chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ 

đến Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư nhận kết quả.
2. Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị cung cấp thông tin của tố chức, cá nhân kèm theo sơ đồ vị trí 

lập trên bản đồ 1/2.000-1/5.000, có xác định sơ bộ về vị trí, ranh giói nghiên cứu 
(số lượng: 01 bộ).

3. Thời gian giải quyết:
Trong thời gian 05 ngày làm việc kế từ khi nhận được hồ SO' hợp lệ; Ban 

Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin cho tố chức, cá 
nhân. Neu không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời và hướng dẫn cho to chức, cá 
nhân cụ thế.

Điều 22. Cấp chứng chỉ quy hoạch
1. Trình tự thực hiện:
1.1. Tổ chức, cá nhân liên hệ với Ban Đổi ngoại và Xúc tiến đầu tư để được 

hướng dẫn.
1.2. Tố chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ
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Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư nhận kết quá.
2. Thành phần hồ sơ: Theo Phụ lục số 2 của Quy định này.
3. Thời gian giải quyết:
Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ họp lệ; Ban 

Quản lý có trách nhiệm cấp chứng chỉ quy hoạch. Nêu không đủ điêu kiện thỉ có
văn bản trả lời và hướng dẫn cho cơ quan, tô chức, cá nhân cụ thê.

Điều 23. Cấp phép quy hoạch
1. Các trường hợp phải có giấy phép quy hoạch làm cơ sở đế lập, phê duyệt 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư:
1.1. Dự án đầu tư xây dựng công trình chưa có quy hoạch phân khu và quy 

hoạch chi tiết.
1.2. Dự án đầu tư xây dựne, cône. trình có quy hoạch phân khu nhưng chưa

đủ các căn cứ đê lập quy hoạch chi tiêt.
1.3. Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ chưa cỏ quy hoạch chi tiết.
1.4. Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu 

vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhung cần điều chỉnh ranh giới hoặc một 
số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với một lô đất.

1.5. Trường họp nội dung đầu tư có khác hoặc không phù họp với 
quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, 1/500) 
đã được phê duyệt, nêu xét thây có CO’ sỏ' xem xét thì Ban Quản lý sẽ nghiên 
cứu, tô chức lập điêu chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định, không thực hiện 
thủ tục cấp phép quy hoạch.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Phụ lục số 2 của Quy định này.
3. Trình tự giải quyết:
Tô chức, cá nhân nộp hô-SO' tại Ban Đôi ngoại và Xúc tiến đầu tư: Sau khi 

nhận đủ hô sơ hợp lệ, Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu tư có trách nhiệm tô chức 
triển khai quy trình thấm định, phê duyệt.

4. Thời gian giải quyết:
4.1. Thời gian thẩm định, phê duyệt không quá 20 ngày làm việc kế từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4.2. Trong thời gian 10 ngày làm việc kế từ khi nhận được hồ sơ họp lệ; 

nếu không đủ điều kiện thì Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư trả lời và hưóng dẫn 
tô chức, cá nhân băng văn bản và báo cáo Lãnh đạo Ban Ọuản lý.

Điều 24. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng
Trình tự, thời gian thực hiện như trường hợp lập mới quy hoạch. Thành 

phân hô sơ có thêm:
1. Bản sao châp thuận chủ trương của Ban Quản lý chấp thuận lập điều 

chỉnh quy hoạch.
2. Bản sao quyêt định phê duyệt quy hoạch đă được Ban Quản lý phê duyệt 

kèm bản đồ quy hoạch (tong mặt bằng) được Ban Quản lý phê duyệt.
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Điều 25. Lấy ý kiến về quy hoạch
1. Cơ quan tô chức lập quy hoạch, nhà đâu tư được giao nghiên cứu, triên 

khai các dự án có trách nhiệm tô chức lây ý kiến cơ quan, tô chức, cá nhân trực 
thuộc Ban Quản lý theo quy định cua Trưởng Ban Quan lý.

2. Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý có liên quan chịu trách nhiệm phối 
họp trong việc lấy ý kiến; cơ quan, tố chức lập quy hoạch có trách nhiệm tong 
họp, phân tích, giải trình đầy đủ các nội dung góp ý, làm CO' sở hoàn chỉnh các 
phương án quy hoạch theo hướng đảm bảo sự phù họp, có tính khả thi, hài 
hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước và cộng đồng hoạt động tại Làng 
Văn hóa.

Điều 26. Lưu trữ hồ SO' quy hoạch
1. Hồ sơ đồ án quy hoạch đã được phê duyệt phải được lưu trữ theo quy 

định của pháp luật về lưu trữ.
2. Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ 

đô án quy hoạch và cung cấp tài liệu về đồ án quy hoạch cho cơ quan, lố chức, cá 
nhân theo quy định của pháp luật. Đông thời gửi 01 bộ hô sơ cho Ban Đôi ngoại 
và Xúc tiến đâu tư.

3. Các tô chức, cá nhân được giao tô chức lập quy hoạch chỉ đưọ'c giữ 01 
hồ sơ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 27. Công bố công khai quy hoạch
1. Trong thời hạn 30 ngày, kế từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch 

phải được công bố công khai theo quv định tại Điều 53, 54 Luật Quy hoạch đô 
thị; Điều 40, 41, 42 Luật Xây dựng.

2. Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường: Công bố công khai các đồ án 
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại Làng Văn hóa.

3. Tổ chức, cá nhân lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với Ban Quy 
hoạch, Kiến trúc và Môi trường để thực hiện công bố công khai quy hoạch được 
giao lập (hoặc giao làm chủ đầu tư dự án).

Chuong V
D ự  ÁN ĐẦU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH, THIẾT KẾ XÂY DỤNG, 

GIẤY PHÉP XÂY DựNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
CÔNG TRÌNH XÂY DựNG

Điều 28. Lập dự án đầu tư xây dựng
1. Căn cứ văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết được 

phê duyệt, nhà đâu tư tố chức lập dự án đầu tư xây dựng.
2. Nội dung dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại 

dự án và phù họp quy định tại Điều 54, 55 Luật Xây dựng.
3. Công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo và các công trình xây dựng có 

tống mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) chỉ cần lập
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báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quv định tại Điều 55 Luật Xây dựng.
Điều 29. Thẩm quyền thẩm định, thiết kế CO’ sỏ' của dự án đầu tư 

xây dựng
1. Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A xây 

dựng tại Làng Văn hóa.
2. Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở Xây dựng) 

chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở đối với dụ- án nhóm B, nhóm c  (trừ phân thiêt 
kế công nghệ) xây dựng tại Làng Văn hóa.

3. Thành phần hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở: Theo Phụ lục số 2 của 
Quy định này.

4. Chủ đầu tư nộp hồ sơ sỏ' Xây dựng: Sau khi nhận đu hồ sơ hợp lệ, 
Sở Xây dựng có trách nhiệm thấm định thiết kế cơ sở của dự án.

5. Thời gian thâm định:
Không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm À; Không quá 20 ngàv 

làm việc đối với dự án nhóm B; Không quá 15 ngày làm việc dôi với dự án 
nhóm c .

6. Sau khi có kết quả thẩm định, Chủ đầu tư có trách nhiệm chuyên 01 
bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho Ban Đối ngoại và Xúc tiến đâu tư 
để tổng họp.

7. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ dê nghị các cơ quan chức năng 
thẩm định các hồ sơ Phòng cháy chữa cháy (PCCC); Đánh giá tác động môi 
trường và an toàn của cộng đồng .... của dự án. Ket qua thâm định được gửi 
01 bản cho Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư để thực hiện các trình tự tiếp theo 
của Dự án. Việc thấm định có thế thực hiện song song với bước thâm định 
thiết kế cơ sở.

Điều 30. Thấm quyền phê duyệt dự án, quyết định đâu tu xây dựng
Chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu thâm định dự án và quyêt định đâu tư 

dự án; dự án sau khi được phê duyệt, chu sỏ' hữu có trách nhiệm nộp 01 bộ hô sơ 
đến Ban Quản lý (qua Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư) dê theo dõi, phối hợp 
trong quá trình thực hiện đầu tư.

Điều 31. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỳ thuật 
đầu tư xây dựng

Chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu thâm định, quyêt định phê duyệt 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.

Điều 32. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dụ toán xây dụng triền 
khai sau thiết kế cơ sỏ'

1. Chủ đầu tư tổ chức lập thiết kế, dự toán đáp ứng các yêu cầu theo 
quy định tại Điều 79 Luật Xây dựng. Nội dung chủ yếu của thiết kế xây dựng 
thực hiện theo Điều 80 Luật Xây dựng. Hồ sơ thiết kế sau khi dược phê duyệt, 
chủ đầu tư có trách nhiệm nộp 01 bộ hô sơ đên Ban Quản lý (qua Ban Đôi ngoại 
và Xúc tiến đầu tư) đế theo dõi, phối hợp trong quá trình đầu tư và xây dựng.
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2. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình triên khai 
sau thiết kế cơ sở:

2.1. Cơ quan chuyên môn vê xây dựng thuộc Bộ Xây dựng chủ trì thâm 
định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình cấp đặc biệt, cap I và 
công trình do Thủ tướng Chính phủ giao.

2.2. Sở Xây dựng chủ trì thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của 
công trình công cộng từ cấp III trở lên, trừ các công trình quy định tại điếm 2.3 
khoản này.

2.3. Chủ đầu tư tố chức thấm định thiêt kê, dự toán các công trình cỏn lại.
3. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: Chủ đầu tư tổ chức 

phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng sau kill hồ sơ đã được thâm định.
4. Thành phần hồ sơ, trách nhiệm và thời hạn giải quyết:
4.1. Thành phần hồ sơ trình thấm định thiết kế, dự toán triến khai sau thiết 

kế cơ sở: Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ.

4.2. Trách nhiệm và thời hạn giải quyêt đôi với các hô sơ theo quy định:
a) Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng: Sau khi nhận đủ hô sư hợp lệ, Sở 

Xây dựng tư có trách nhiệm tô chức thâm định.
b) Thời gian thấm định:
- Không quá 35 ngày làm việc đối với công trình câp đặc biệt, cấp I.
- Không quá 15 ngày làm việc đôi với công trình còn lại.
- Không quá 10 ngày làm việc đối với công trình thiết kế một bước.
c) Sở Xây dựng chủ trì thấm định, sau khi có văn bản thâm định, chủ đâu tư 

có trách nhiệm gửi 01 bản kết quả thấm định của Sở Xây dựng cho Ban Đối ngoại 
và Xúc tiến đầu tư để thực hiện trình tự đầu tư tiếp theo.

d) Đối với công trình thuộc thẩm quyền thấm định của các cơ quan chuyên 
môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Chủ đầu tư trực 
tiếp gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Bộ đê thâm định.

Điều 33. Cấp giấy phép xây dụng
1. Những công trình phải có giấy phép xây dựng và được miễn giấy phép 

xây dựng: Thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điêu 89 Luật Xây dựng.
2. Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình: Việc cấp giấy phép 

xây dựng thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng, Mục 4 Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và quy định hiện hành của 
Ban Quản lý.

Thời gian cấp phép xây dựng tối đa không quá 20 ngày làm việc.
Điều 34. Phân loại, phân cấp công trình xây dụng, công trình có ảnh 

hưởng lớn đến cảnh quan, môi trưòng và an toàn của cộng đông
1. Phân loại công trình xây dựng: Theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/201 5 của Chính phủ.

19



2. Phân cấp công trình xây dựng: Theo quy định tại Phụ lục I Thông tư sô 
10/2013/TT-BXD, Thông tư số 09/2014/TT-BXD.

3. Công trình có ảnh hưởng đến môi trường là công trình thuộc dự án theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu câu lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường.

4. Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưỏng đến an toàn cộng dông: 
Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 
ngày 12/05/2015 của Chính phủ.

Điều 35. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng (trong công tác khao 

sát, thiết kế, thi công xây dựng; giải quyết sự cố công trình xây dựng) thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phu 
và theo quy định hiện hành của Ban Quản lý.

Điều 36. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dụng
Đối với các công trình đầu tư tại Làng Yăn hóa thuộc quy định tại khoản 1 

Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ phải được 
cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định.

Chuong VI 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 37. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
1.1. Đối tưcmg phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) theo 

quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định sổ 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 cua 
Chính phủ.

1.2. Việc đánh giá tác động'môi trường phải thực hiện trong giai đoạn 
chuẩn bị dự án. Chủ đầu tư thuộc đối-tượng phải thực hiện ĐTM có trách nhiệm 
tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi 
trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo ĐTM.

2. Thành phần hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ đề nghị thâm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/201 5' cua 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 
29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyêt:
3.1. Trình tự giải quyết:
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thấm định và phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư: Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu lư ghi phiêu
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hẹn và tiêp nhận hô sơ.
- Ban Quy hoạch, Kiên trúc và Môi trường tô chức thâm định, trình Trườn ụ, 

Ban Quản lý phê duyệt báo cáo ĐTM theo quy định.
3.2. Thời gian giải quyết:
- Tổng thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị thấm định, phê duyệt báo cáo 

ĐTM là 22 ngày làm việc.
+ Thời gian thấm định là 17 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc là 

thòi gian xem xét, ban hành quyết định thành lập hội đông, 10 ngày làm việc là 
thời gian tiến hành các hoạt động thâm định, 02 ngày làm việc là thời gian thông 
báo kết quả thấm định và những yêu câu liên quan đên việc hoàn chỉnh hô sơ 
thẩm định sau khi kết thúc cuộc họp thấm định cuối cùng của hội đông thâm định. 
Trường họp hồ sơ không họp lệ, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kê từ ngàv 
nhận được hồ sơ, Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư thông báo băng văn bán cho 
Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

+ Thời gian phê duyệt là 05 ngày làm việc: Ban Quản lý ban hành quyết 
định phê duyệt báo cáo ĐTM theo quy định. Trường hợp hô sơ chưa đủ điêu kiện 
phê duyệt hoặc không phê duyệt, trong thời hạn tôi đa 03 ngày làm việc kc từ 
ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý thông báo băng văn bản cho chủ đâu tư và 
nêu rõ lý do.

- Sau khi ban hành quyết định báo cáo ĐTM, Ban Quản lý có trách nhiệm 
gửi 01 bản cho Ban Đoi ngoại và Xúc tiên đâu tư đê gửi trả chủ đâu tư.

Điều 38. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi truồng
1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại khoản 

1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
2. Thời điểm đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:
Chủ đầu tư dự án (sản xuât, kinh doanh, dịch vụ) quy định tại khoản 1 Điêu 

này phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Ban Quản lý xem xét, xác nhận 
trước khi triến khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy dịnh 
tại Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

3. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 27/2015/TT- 
BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng.

4. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết.
4.1. Trình tự giải quyết:
Chủ đầu tư nộp hô sơ đề nghị đăng ký kê hoạch bảo vệ môi trương tại 

Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư; Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu tư ghi phiêu 
hẹn và tiếp nhận hồ sơ.

4.2. Thời gian giải quyết:
- Ban Quản lý xác nhận đăng ký kê hoạch bảo vệ môi trường trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ SO' họp lệ theo quy định.
- Sau khi cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Ban Đối 

ngoại và Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm gửi 01 bản cho chủ dự án.
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Điều 39. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi truòng phục vụ 
giai đoạn vận hành của dự án
o  •  •  •

1. Chủ đầu tư của các đối tượng quy định tại cột 4 Phụ Lục I] Najhi định 
18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bao vệ 
môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đê được kiêm tra, xác nhận hoàn 
thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định tại khoan 6 
Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

2. Thời điểm báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 
theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

3. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT- 
BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Trình tự và thời hạn giải quyết.
4.1. Trình tự giải quyết:
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị kiếm tra, xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức tại Ban 
Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu tư ghi phiêu hẹn 
và tiếp nhận hô sơ.

- Ban Quản lý tô chức kiêm tra, xác nhận hoàn thành côns, trình bảo vệ 
môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định.

4.2. Thời gian giải quyết:
Tống thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị kiêm tra, xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức lả ] 0 
ngày làm việc đối với trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các 
chỉ tiêu môi trường đế kiếm chứng hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp 
phải tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường đê kiếm chứng.

Chu o ng VII
GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT,

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN s ử  DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỎ HỮU 
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 40; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dụ án đầu tư
1. Thời.điếm thâm định nhu câu sử dụng đất được thực hiện khi xem xét 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất của dự án.
2. Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường căn cứ quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; tiêu chuấn định mức sử dụng đât đế có văn bản thâm định nhu câu 
sử dụng đất của dự án; phối hợp với các cơ quan có liên quan tống hợp báo cáo Ban 
Quản lý phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất của dự án.

3. Nội dung thấm định nhu câu sử dụng đất theo khoản 2 Điều 7 Thông lư 
số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 41. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất
1. Thành phần hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất của chủ đầu tư theo Phụ
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lục số 3 của Quy định này. Hồ SO' được lập thành 02 bộ (riêng bản đồ yjao đât, 
thuê đất 05 bộ kèm theo File số).

2. Trình tự thực hiện.
2.1. Trong thời gian 20 ngày sau khi nhận đủ hồ SO' hợp lệ, Ban 

Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường có trách nhiệm thâm định hồ sơ, cùng chủ 
đầu tư tổ chức, kiếm tra thực địa và trình Trưởng Ban Quản lý đê quyêt định 
giao đất, quyết định cho thuê đất thực hiện dự án.

2.2. Sau khi có quyết định aiao đât, cho thuc đât; Ban Quy hoạch, 
Kiến trúc và Môi trường chuyến thông tin cho Ban Kê hoạch Tài chính đê 
xác định đơn giá thuê đất (trường hợp thuê đất), chủ trì cùng các Ban chức năng 
có liên quan xác định giá thu tiền sử dụng đất trình Trưởng Ban Quản lý phê 
duyệt.

2.3. Trong thời gian 05 ngày ke từ khi nhận được thông tin do Ban 
Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường chuyến đến, Ban Ke hoạch Tài chính có 
trách nhiệm trình Trưởng Ban Quản lý ban hành thông báo đơn giá thuê đât, 
tiền thuê đất phải nộp gửi đên người có nghĩa vụ phai nộp; chuyên thông báo 
xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất;

2.4. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Ban Quv hoạch, 
Kiến trúc và Môi trường phôi họp tiên hành bàn giao đât tại thực địa cho nhà đâu 
tư tiến hành bàn giao đất tại thực địa cho nhà đầu tư thực hiện dự án (theo Mầu số
06, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường).

Điều 42. Trình tự thủ tục gia hạn thòi gian sử dụng đất
1. Trước khi hết hạn thời gian cho thuê đất 6 tháng, tố chức có nhu cầu gia 

hạn thời gian sử dụng đất lập hô sơ xin gia hạn nộp tại Ban Đôi ngoại và Xúc tiên 
đầu tư. Thành phần hồ sơ theo Phụ lục số 3 của Quy định này.

2. Trong thời gian 15 ngày sau khi nhận được hô sơ họp lệ, Ban Đôi ngoại 
và Xúc tiến đầu tư phối hợp với Ban Quy hoạch, Kiên trúc và Môi trường thâm 
định, trình Trưởng Ban Quản lý cho,gia hạn theo quy định. Trường hợp cân lây ý 
kiến tham gia của các cơ quan liên quan thì Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu tư có 
văn bản lấy ý kiến trước khi trình Trưởng Ban Quản lý quyết định (thời gian lấy ý 
kiến không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

Điều 43. Xác định giá đất
Việc xác định giá đấtichi nhà nước giao đât có thu tiên sứ dụng đât, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo Văn ban số 6788/UBND- 
KT ngày 25/11/2016 của Ưỷ ban nhân dân thành phô Hà Nội về giá đất tại I.àno, 
Văn hoá.

Điều 44. Thu, nộp tiền sử dụng đất
1. Thòi điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điếm Nhà nước 

quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyến mục đích sử dụng đất, 
công nhận quyền sử dụng đất.

2. Thời hạn nộp tiền sử duns; đất thực hiện theo quy định theo quy định
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tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về thu tiền 
sử dụng đất.

3. Quá thời hạn quy định trên, nhà đầu tư chưa nộp đủ sô tiên sử dụng 
đất theo thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đôi với sô tiền chưa nộp theo 
mức quy định của pháp luật về quản lý thuê.

Chương VIII 
TỔ CHÚC THỰC HIỆN

Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tu
1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại Làng Văn hóa sẽ được đảm báo các 

quyền cơ bản: Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh; quyên tiêp cận và sử dụng 
nguồn vốn tín dụng, đất đai, tài nguyên; quyền thuê, sử dụng lao động và thành 
lập tổ chức công đoàn; quảng cáo, tiếp thị... liên quan đến hoạt động đầu tư; 
quyền mua, bán hàng hoá với thị trường nội địa; quyền tiếp cận quỹ dất, 
thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; quyền tiêp cận, sứ dụng các 
dịch vụ và tiện ích công cộng; quyền tiếp cận các văn ban quy phạm pháp luật, 
các chính sách chung của nhà nước, của Ban Quản lý licn quan đến hoạt động 
đầu tư và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ theo các quy định của pháp luật về 
đầu tư theo đúng nội dung và văn bản đăng ký đâu tư, nội dung quyết định 
chủ trương đầu tư; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quy định vê kê toán, 
kiểm toán và thống kê; thực hiện nghĩa vụ theo quy định cua pháp luật về 
bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phâm, quyền lọi, lợi ích hợp pháp 
của người lao động; tạo điêu kiện thuận lợi đê người lao động thành lập, tham 
gia các tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội 
dung văn bản đăng ký đầu tư, hô sơ dự án đâu tư và tính hợp pháp cùa các văn 
bản trong hồ sơ dự án đầu tư; triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của 
pháp luật, đúng nội dung và tiến độ đã đăng ký, thực hiện kv quỳ bảo đảm thực 
hiện đầu tư dự án theo quy định; báo cáo vê hoạt động đâu tư theo quy định hiện 
hành, đồng thòi tự chịu trách nhiệm vê tính chính xác, trung thực cua nội dunạ 
báo cáo; có trách nhiệm cung cấp các văn bản, tài liệu thông tin liên quan đến nội 
dung kiểm tra, thanh tra và các giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định này phai 
thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điêu 71 Luật Đầu tư sô 
67/2014/QH-13.

5. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện chế 
độ báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điêu 72 Luật Đâu tư sô 67/2014/QỈ ỉ-13.

Điều 46. Trách nhiệm chung của các cơ quan, đon vị trực thuộc 
Ban Quản lý trong việc giải quyết các thủ tục hành chính

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý có liên quan căn
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cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng quy trình và các thủ tục nội bộ bao gôm trình tự 
giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ 
sơ cho đến khi trả kết quả cho nhà đầu tư, thống nhất với cơ quan đầu mối là Ban 
Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư bảo đảm thực hiện đúng thò'i hạn quy định lại văn 
bản này và niêm yết công khai tại website của Ban Quản lý.

2. Ban hành danh mục tài liệu trong hô sơ, bao gôm: Sô lượng các loại giây 
tờ, hướng dẫn chi tiết về bộ hồ sơ, quy chuân các mẫu biêu cần thiết, đảm bảo tính 
đơn giản và dễ thực hiện đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực, thủ tục đâu tư.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý căn cứ 
chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phân công nội bộ, tô chức 
thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy định này và các quy định 
hiện hành của nhà nước, của Ban Quản lý.

Điều 47. Trách nhiệm cụ the của các Ban chúc năng đon vị trực thuộc
•  •  o '  •  •  •

Ban Quản lý
1. Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư:
a) Phối họp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Trưởng Ban 

Quản lý ban hành các chính sách thu hút về đầu tư; tham mưu, đề xuất, lô chức 
thực hiện các chương trình, kê hoạch xúc tiên đâu tư tại Làng Văn hóa; 
thực hiện công tác hồ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, lô chức, cá nhân tìm cơ 
hội đầu tư sản xuất kinh doanh tại Làng Văn hóa theo quy định của pháp luật.

b) Công khai các thủ tục dầu tư, thông tin về quy hoạch xây dime,, qựỵ 
hoạch sử dụng đất và các thông tin về hoạt động quản lý của Ban Quản lý được 
phép công khai thông tin.

c) Chủ trì hướng dẫn các trình tự, thủ tục đầu tư; trực tiếp tham mưu thực 
hiện trình tự chấp thuận địa điếm nghiên cứu quy hoạch, châp thuận chủ trương 
đầu tư đối với các dự án đầu tư. Chủ trì xác định số tiền ký quỳ bao đam thực 
hiện dự án theo quy định.

d) Đầu mối tiếp xúc các nhà đầu tư khi đên tìm hiêu cơ hội đâu tư; tư vân, 
hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu ý tưởng và quá trình đâu tư, sán 
xuất, kinh doanh tại Làng Văn hóa.

e) Sắp xếp phương án thuận lợi nhất trong thực hiện các thủ tục liên quan 
đến lĩnh vực đầu tư, việc giao dịch của các tố chức, nhà đầu tư đến liên hệ, 
tạo sự đồng-bộ và liên thông thủ tục. Phối họp với Ban Quy hoạch, Kiến trúc và 
Môi trường, Ban Ke hoạch Tài chính đảm bảo có sự kôt nôi, liên thông:trong 
hướng dẫn và xử lý hô sơ, thủ tục đâu tư cho nhà đâu tư.

f) Có tránh nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện nghiên 
cứu lập quy hoạch của các tổ chức, cá nhân được Trưởng Ban Quản lý 
chấp thuận địa điểm nghiên cún lập quy hoạch; báo cáo, tham mưu, đề xuât 
Trưởng Ban Quản lý thu hồi quyết định chấp thuận địa điếm nghiên cứu lập 
quy hoạch. Neu tổ chức, cá nhân đó không thực hiện đúng tiến độ quy định 
tại quyết định chấp thuận địa điếm nghiên cứu lập quy hoạch và tố chức, cá nhân 
đó phải tự chịu trách nhiệm về các khoản kinh phí licn quan đến cônti việc 
đã thực hiện.
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2. Ban Kế hoạch Tài chính:
a) Là đầu mối theo dõi tông họp các dự án dâu tư băny, nguồn vôn ngoài 

ngân sách nhà nước. Trên cơ sở các quyêt định chu trương dâu tư, giây chứng 
nhận đăng ký đầu tư, Ban Ke hoạch Tài chính có trách nhiệm tống họp số liệu 
thu hút đầu tư, báo cáo định kỳ Trưởng Ban Quản lý.

b) Chủ trì, phối hợp vói các Ban chức năng, đơn vị có liên quan thấm tra 
hồ sơ, báo cáo Trưởng Ban Quản lý câp, điêu chỉnh, thu hôi giây chứng nhận 
đăng ký đầu tư và quản lý hoạt động đăng ký đầu tư, phối hợp với các đơn vị có 
liên quan giám sát quá trình triên khai hoạt động đâu tư của dự án và kiên nghị 
Trưởng Ban Quản lý giải quyêt các vân đc liên quan đôn dự án theo quy định 
hiện hành.

c) Chủ trì, phối hợp vói các Ban chức năng, các đơn vị liên quan thẩm tra 
hồ sơ, báo cáo Trưởng Ban Quản lý điêu chỉnh chủ trương đâu tư; chuyên nhượng 
dự án, giãn tiến độ đâu tư; là cơ quan câp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và quản lý hoạt động đâu tư đôi với các dự án; phối hợp thực hiện 
chức năng tham mun quản lý nhà nước vê đâu tư bao gôm các nhiệm vụ quán lý 
sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quy hoạch, Kiên trúc và Môi trường lập, thâm 
định giá đất, trình Trưởng Ban Quản lý phê duyệt; xác định năng lực tài chính của 
nhà đầu tư trong bước lựa chọn nhà đầu tư.

e) Chủ trì lập, trình Trưởng Ban Quản lý ban hành các loại phí, lệ phí thu 
từ nhà đầu tư tại Làng Văn hóa. Theo dõi, đôn đôc thu tiền sử dụng đấl, các 
khoản thuế, phí đối với các dự án; báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thu, 
nộp, số còn phải nộp tiên sử dụng đât của các dự án; hướng dẫn, kiêm tra việc 
thực hiện nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư; tham gia chính sách ưu đãi 
về thuế theo quy định của phảp luật. Tống hợp tình hình, hàng quý báo cáo 
Trưởng Ban Quản lý đông thời gửi Ban Đôi ngoại và Xúc tiến đâu tư đê 
nắm tình hình; Kiêm tra, xử lý, hoặc đê xuât xử lý các vi phạm, trong việc nộp 
tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí đối với cấc dự án.

f) Chủ trì xây dựng và đảm bao kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư đáp 
ứ n g  quá  tr ình luân  chuyên  hô  SO', hỗ trợ  nhà  đâu  tư  t rong  quá trình triển khai.

g) Công khai quy trình, hướng dẫn thủ tục ký quv đầu tư; mở số theo 
dõi, quản lý đầu tư theo quy định hiện hành; hoàn trả tiền ký quỳ cho nhà đầu 
tư theo quyết định của Trưởng Ban Quản lý; Hưcíng dẫn nhà đầu tư thực hiện 
nộp tiền ký quỹ; định kỳ hàng quý, báo cáo Trưởng Ban Quản lý về tình hình 
ký quỹ của các chủ đầu tư, sao a,ửi Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư đế phối 
hợp thực hiện.

h) Bo trí ngân sách lập quy hoạch đôi với các dụ' án thuộc trường hợp 
đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất Làng Văn hóa; 
Chủ trì, phối hợp cùng các Ban chức năng, các đơn vị liên quan xây dựng khung 
quy định riêng đối với các dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị 
thương mại, dịch vụ du lịch cao đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Quản lý.
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3. Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường:
a) Tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; hoạt dộng xây 

dựng, quản lý chất lượng dự án, thâm định dự án, thiêt kê xây dựng; quan lý 
chất lượng công trình xây dựng.

b) Hướng dẫn nhà đầu tư lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết 
xây dựng, quy hoạch tống mặt bằng các dự án;

c) Phối hợp với các Ban chức năng, đơn vị liên quan thực hiện công tác
quản lý và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện xây dựng theo quy hoạch, kiên trúc 
được duyệt; quản lý chất lượng xây dụng, trật tự xây dựng, vê sinh môi trường tại 
các dự án; bàn giao và bảo hành, bảo trì công trình; tô chức kiêm tra định kỳ, đột 
xuất các dự án đầu tư; xử lý vi phạm, hoặc đề xuât xử lý.

d) Phối họp với chủ đầu tư dự án trong công tác thâm định thiêt kế cơ sở
các dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), 
thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) tại Sở Xây dựng.

e) Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai, việc thực hiện các
giải pháp bảo vệ môi trường tại các dự án; xử lý, hoặc đề xuâl cơ quan
thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc sử dụng đât đai, bảo vệ môi trường; 
báo cáo Trưởng Ban Quản lý.

f) Tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ quy định về bảo vệ môi trường 
tại Quyết định này theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trung tâm Thông tin dữ liệu:
a) Có trách nhiệm công khai toàn bộ thủ tục hành chính tại website của 

Ban Quản lý.
b) Phối hợp với Ban Đối ngoại và Xúc tiến đâu tư trong công tác quảng 

bá, xúc tiến đầu tư vào Làng.Văn hóa.
Điều 48. Xử lý vi phạm
1. Mọi hoạt động làm trái, hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không 

đầy đủ theo quy định tại Quy định này và các quy định của pháp luật liên quan 
đến hoạt động đầu tư và quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước 
và dự án đầu tư đều bị coi là vi phạm. Chủ đâu tư; Thủ trưởng các Ban chức 
năng, các đợn vị trực thuộc Ban Quản lý và các lô chức, cá nhân liên quan đẽn 
dự án phải chịu trách nhiệm theo chức năng, thâm quyên được ejao; trong đó, 
người đúng đầu của chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính về mọi hành vi 
vi phạm trong phạm vi dự án.

2. Căn cứ vào mức độ vi phạm, Ban Đôi ngoại và Xúc tiến đâu tư đê xuât 
Trưởng Ban Quản lý xử lý về các lĩnh vực quản lý: Đầu tư, xây dựng, quy hoạch 
kiến trúc, đất đai và môi trường, kinh doanh dịch vụ theo quy định.

3. Việc xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định về xử phạt 
hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các quv định pháp luật 
hiện hành.

Điều 49. Điều khoản thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý có trách nhiệm
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tổ chức triến khai thực hiện nghiêm túc quy định này.
2. Trong quá trình triến khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mac, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan và các nhà đầu tư phản ánh kịp thời về 
Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư đế tống hợp, báo cáo Trưởng Ban Quản lý 
xem xét, sửa đối bô sung cho phù họp./.

KT. TRJkfON^RAN
(V Í r ư ở NG b a n

Lê Quang Anh
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TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THEO QUY TRÌNH ĐẦU T ư  
VẦO CẨC KHƯ CHỨC NĂNG TẠI l à n g  v a n  h ó a  - DU LỊCH 

CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số / 0  /QĐ-LVHDL ngày J£>/01/2017 

của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

Quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư vào các khu chức năng tại Làng 
Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được tiến hành qua các bước, cụ thế 
như sau:

Bước 1. Khảo sát địa điểm, tìm hiểu thông tin

Nhà đầu tư được hướng dẫn tìm hiếu thông tin về quy hoạch các khu chức 
năng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các chính sách pháp luật, 
giá thuê đất,... nhằm hỗ trợ thiết lập dự án đầu tư.

Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch 
các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) cung cấp các tài liệu 
liên quan, khi cần thiết phối họp với các đơn vị liên quan giới thiệu trên thực địa.

Bước 2. Đánh giá năng lực nhà đầu tư

Nhà đầu tư đăng ký đầu tư Dự án vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc 
Việt Nam cần bảo đảm các điều kiện sau:

- Có đủ tư cách pháp lý:

+ Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập 
doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác.

+ Có đủ điều kiện kinh doanh theo giấy phép về ngành nghề, lĩnh vực 
kinh doanh.

+ Có trụ sở làm việc, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

- Có năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu của dự án: Ban Đối ngoại và 
Xúc tiến đầu tư phối hợp với Ban Ke hoạch Tài chính thẩm định báo cáo tài 
chính 3 năm gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế hoặc kiểm toán).

Bước 3. Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3.1. Chủ trương đầu tư

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (chi tiết tại Mục I, 
chương III)

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;

- Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày làm việc;

- Kết quả: Căn cứ văn bản xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban Đối ngoại 
và Xúc tiến đầu tư xem xét và trình Trưởng Ban Quản lý ban hành văn bản 
chấp thuận chủ trương đầu tư nếu phù họp.
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Đối với dự án đầu tư chưa có trong quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch 
phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng tại Làng Văn hóa - Du lịch các 
dân tộc Việt Nam, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chủ trì lấy ý kiến của các 
Ban chức năng, cơ quan liên quan và báo cáo, đề xuất Ban Quản lý đế trả lời cho 
nhà đầu tư.

Trường hợp địa điểm đầu tư hoặc các vấn đề khác như suất đầu tư, ngành 
nghề... đề nghị tại văn bản xin chấp thuận chủ trương không phù hợp thì Ban 
Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư sẽ có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn nhà đầu tư 
điều chỉnh bố sung trong thời hạn nêu trên.

3.2. Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư
- Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư {chi 

tiết tại Mục II, chương IIP)
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý
- Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày đối với hồ sơ thuộc diện đăng ký 

đầu tư và không quá 15 ngày đối với hồ sơ thuộc diện thâm tra đầu tư (chưa tính 
thời gian giải quyết của các Bộ ngành, cơ quan liên quan dối với trường hợp 
phải xin ý kiến);

- Kết quả: Căn cứ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 
Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chủ trì lấy ý kiến các Ban chức năng, các cơ 
quan liên quan (nếu cần) và trình Trưởng Ban Quản lý xem xét, thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Trường họp hồ sơ không hợp lệ 
thì Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư sẽ có văn bản trả hồ sơ hoặc hướng dẫn 
điều chỉnh bố sung trong thời hạn nêu trên.

Đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có thành lập doanh nghiệp hoặc 
chi nhánh thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời là Giấy đăng ký doanh 
nghiệp, chi nhánh. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư tiến 
hành các thủ tục khắc dấu, đăng ký con dấu, đăng ký mã số thuế, thuế môn bài 
theo quy định của pháp luật.

Bước 4. Lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết
Trường hợp địa điểm đầu tư chưa có Quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư tiến 

hành lập Quy hoạch chi tiết trình thẩm định phê duyệt; Trường hợp dự án đầu tư 
đã có Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhưng không phù hợp với nhu cầu 
sử dụng đất của dự án, nhà đầu tư có thể đề xuất lập được lập Quy hoạch điều chỉnh.

- Hồ sơ: Hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết (chi tiết tại Mục ỉỉ, 
chưcmg IV)

- Cơ quan giải quyết: Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư là đầu mối xử lý 
hồ sơ trình Trưởng Ban Quản lý phê duyệt;

- Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày đối với thấm định nhiệm vụ và 
không quá 25 ngày đối với thẩm định đồ án (chưa tính thời gian trình Ban Quản 
lỷ phê duyệt).
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- Kết quả: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết.

Đối với những dự án có quy mô nhỏ hơn 5 ha thì có thể lập dự án đầu tư 
xây dựng mà không quy lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bước 5. Ký quỹ cam kết thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư ký Bản thỏa thuận nguyên tắc về đăng ký cam kết thực hiện 
dự án đầu tư với Ban Quản lý {chỉ tiết tại Điều 14)

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký Bản thỏa thuận nguyên 
tắc, Nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ cam kết đầu tư vào tài khoản ký quỹ của Ban 
Quản lý. Ký quỹ cam kết thực hiện dự án đầu tư là điều kiện bắt buộc, làm ca sở 
đế Ban Quản lý xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 6. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

Đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, nhà đầu tư lập dự án 
đầu tư, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định. Trước khi phê duyệt dự' 
án nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở của dự án:

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cho ý kiến về Thiết kế cơ sở (chi tiết tại các Điều:- 
29 , 30 , 31 , 32 , 33 );

- Cơ quan giải quyết: Thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư nhóm Ạ thuộc 
thấm quyền của Bộ Xây dựng (hoặc bộ chuyên ngành đối với công trình cấp đặc 
biệt, cap I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi 
trường và an toàn của cộng đồng), các dự án nhóm B, c  thuộc thẩm quyền Sở 
Xây dựng Thành phố Hà Nội.;

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày đối với dự án Nhóm B, 10 ngày đối với dự 
án Nhóm c , dự án Nhóm A (theo quy định của Bộ Xây dựng);

- Kết quả: Văn bản thẩm định Thiết kế cơ sở.

Nhà đầu tư có thể trỉên khai đồng thời thủ tục tại Bước 6 với Bước 6.1 và 
Bước 6.2, tuy nhiên trước khỉ gửi hô sơ môi trường về Ban Quản lý đế thực hiện 
thủ tục thâm định, nhà đầu tư phải hoàn thành dự án đầu tư (sau khi được 'Ban 
Quản lý tham gia thiết kế cơ sở) hoặc báo cảo nghiên cứu khả thỉ.

Đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư chỉ cần lập 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Việc quản lý nhà nước thực hiện 
theo nội dung của Giấp phép xây dựng.

6.1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Nhà đầu tư lập hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định và 
trình thâm duyệt đôi với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy;

- Cơ quan giải quyết: Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội;
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- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Quyết định thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Đối với các dự án thuộc danh mục có nguy hiểm về cháy nổ thì nhà đầu tư 
phải trình cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền (Sở cảnh sát PCCC) tham 
gia ý kiến thiết kế PCCC và thẩm duyệt thiết kế PCCC quy định tại Nghị định 
79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Việc đề nghị thỏa thuận, góp ỷ  PCCC được thực hiện đồng thời các bước 
lập quy hoạch, tham gia TKCS; việc đê nghị thâm duyệt thiêt kê vê PCCC tham 
gia đồng thời với để nghị câp Giây phép xây dựng (Bước 6 đên Bước 11).

Đối với các dự án, công trình không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính 
Phu vẫn phải thiết kế bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định của tiêu chuân, 
quy chuẩn kỹ thuật về PCCC nhưng không bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

6.2. Thủ tục về bảo vệ mồi trường
Căn cứ các quy định về bảo vệ môi trường, Nhà đầu tư lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (nếu dự án thuộc diện lập Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường) để trình thẩm định, phê duyệt hoặc lập Bản cam kết bảo vệ môi 
trường (từ ngày 01/01/2015 là Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường).

- Hồ sơ: Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi 
trường (từ ngày 01/01/2015 là Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường) theo quy định;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý.

- Thời hạn giải quyết:

+ Bản cam kết bảo vệ môi trường: 05 ngày (10 ngày đối với Hồ sơ kế 
hoạch bảo vệ môi trường);

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: theo quy định;

- Ket quả: Văn bản xác nhận Ke hoạch bảo vệ môi trường; Quyết định phê 
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 7. Thủ tục thuê đất, xin giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất

Trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư được cấp và dự án đầu tư đã 
được phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ xin thuê đất, giao đất và đăng ký quyền 
sừ dụng đất:

- Hồ sơ: Hồ sơ xin thuê đất, giao đất, gia hạn thời gian sử dụng đất (chi tiết 
tại Điều 41, 42)

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý.

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Quyết định giao đất, Họp đồng cho thuê đất.
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Bước 8. Giấy phép xây dựng
Trước khi tiến hành khởi công xây dựng trên mặt bằng dự án , nhà đầu tư 

phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng.

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (chi tiết tại Điều 33);
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;
- Thời hạn: tối đa không quá 20 ngày làm việc;
- Kết quả: Giấy phép Xây dựng.
Kể từ ngày 01/01/2015, các dự án, công trình quy định tại Khoản 2, Điều 

89, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được miễn giấy phép xây dựng.
Bước 9. Các thủ tục xác nhận sau khi hoàn thành xây dựng
Sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng của dự án, nhà đầu tư thực hiện 

các thủ tục xác nhận sau đây:
9.1. Xác nhận hoàn công
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xác nhận hoàn công nếu có nhu cầu:
- Hồ sơ: Hồ sơ xác nhận hoàn công;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày;

- Kết quả: Văn bản xác nhận hoàn công.

9.2. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với dự án thuộc diện phải 
xác nhận theo quy định).

- Hồ sơ: Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý.
- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

9.3. Xác nhận về công trình phòng cháy chữa cháy (PCCC).
- Hồ sơ: Văn bản đề nghị xác nhận về công trình PCCC;
- Cơ quan giải quyết: Cơ quan thẩm duyệt thiết kế PCCC kiểm tra và xác nhận;
- Thời hạn giải quyết: theo quy định;
- Kết quả: Văn bản xác nhận về công trình PCCC.

9.4. Thẩm tra thiết kế và nghiệm thu công trình
Đối với các công trình thuộc phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 

10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng phải được Cơ quan quản lý
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nhà nước về xây dựng thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu trước 
khi đưa công trình vào sử dụng.

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghi thẩm ừa thiết kế cơ sở; Hồ sơ nghiệm thu công trình;
- Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội tổ chức kiếm tra;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;
- Kết quả: Văn bản thông báo kết luận thẩm tra thiết kế; Văn bản 

nghiệm thu công trình.
Bưóc 10. Tuyển dụng lao động
Nhà đầu tư trực tiếp tuyển dụng hoặc thông qua các tổ chức dịch vụ liên 

quan để tuyển dụng lao động cho dự án. Tùy theo nhu cầu lao động của dự án, 
nhà đầu tư có thế chủ động thực hiện bước này ở các giai đoạn sớm hon.

Lao động nước ngoài trước khi làm việc cho dự án phải thực hiện thủ tục 
trình Ban Quản lý xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo quy định.

- Hồ sơ: Hồ sơ xin cấp Giấy phép Lao động;
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;

- Thời gian giải quyết: 10 ngày;

- Kết quả: Giấy phép Lao động.
Bước 11. Đăng ký hoạt động
- Hồ sơ: Sau khi hoàn thành xây dựng công trình, vận hành thử, nhà đầu 

tư lập thủ tục đăng ký dự án hoạt động chính thức.
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày;
- Kết quả: Văn bản thông báo dự án hoạt động chính thức.
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•  •  •  •

GIAI ĐOẠN III 
VẬN HÀNH KHAI THÁC

Các thủ tục xác nhận sau 
khi hoàn thành xây dựng

Tuyển dụng lao động

Đăng ký hoạt động
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Các 
giai đoạn

Nhà đâu tư 
thực hiện

Đơn vị tiêp nhận Đơn vi thâm đinh / Phôi hop thưc • •  •  Ẫ •

hiên
Thâm quyên phê duyệt

Đơn vị Thời hạn 
thẩm định

Người phê duyệt Thời hạn 
phê duyệt

Giai
đoạn

í

Khảo sát địa điêm, tìm 
hiểu thông tin

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

Trưởng Ban 
Quản lý

04 ngày

Hô sơ năng lực nhà đâu 
tư

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

Ban Kê hoạch Tài 
chính

04 ngày

Hô sơ xin chủ trương 
đầu tư / Giấy chứng 
nhận ĐKĐT 
(nếu có)

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

Các Bộ, ngành liên 
quan 40 ngày

- Thủ tướng 
Chính phủ 
(Điều 7)

20 ngày

- Ban Quy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường
- Ban Kế hoạch Tài 
chính

10 ngày - Trưởng Ban 
Quản lý 
(Điều 8)

05 ngày

Hô sơ quy hoạch chi tiêt Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư .

Ban Quy hoậch, Kiên 
•trúc-và Môi trường '

25 ngày Trưởng Ban 
Quản lý

Ký quỹ cam kêt thực 
hiên dư án

Ban Đôi neoại và Xúc • 
tiến đầu tư

Ban Kê hoạch Tài 
chính ... ,

Trưởng Ban 
Quản lý

Giai
đoạn

li

Hô sơ phê duyệt dự án 
đầu tư
- Hồ sơ thẩm duyệt về 
PCCC
- Thủ tục về bảo vệ môi 
trường

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định - Sỏ' Cảnh sát PCCC

- Ban QHKT&MT 15 ngày
■

Sở Cảnh sál 
PCCC 
Trưởng Ban 
Quản lý

05 ngày

Hô SO' xin giao đât, thuê 
đất,

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

- Ban Ọuy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường
- Ban Kế hoạch Tài 
chính

25 ngày ị Trưởng Ban ! 25 neày
1 Quản lýỉ •



Giây phép xây dựng Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định

- Ban Quy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường 1

Giai
đoan
III

Các thủ tục xác nhận'sau 
khi hoàn thành xây dựng

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lun hồ sơ theo quy định

- Ban Quy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường

Tuyên dụng lao động Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiểp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định

- Ban Tô chức cán bộ

Đăng ký hoạt động Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định

- Ban Kê hoạch Tài 
chính
- Ban Tổ chức cán bộ
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I. Thành phần hồ sơ, bản vẽ thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch 
phân khu

A. Nhiệm vụ quy hoạch:
1. Thành phần hồ sơ, bản vẽ:
a. Thành phần hồ sơ: 03 bộ.
- Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.
- Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch phân khu.
- Bản sao văn bản ý kiến của các cơ quan có liên quan đến nhiệm vụ quy 

hoạch (nếu có; cơ quan thấm định sẽ xem xét, nêu yêu cầu về sự cần thiết cúa 
các cơ quan liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch tại Tờ trình phê duyệt 
nhiệm vụ quy hoạch).

- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan.
- Thuyết minh (có đính kèm bản vẽ A3): 10 bộ.
b. Thành phần bản vẽ: (10 bộ).
- Bản vẽ: Bản vẽ màu A3. Gồm:
+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị.
+ Bản đồ ranh giới nghiên cửu, phạm vi khu vực lập quy hoạch tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000.
- Dự thảo nhiệm vụ.
2. Dự thảo quyêt định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phản khu:
Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điếm b khoản 1 Điều 34 của 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.
3. Đĩa CD lưu giữ toàn bộ hô sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu bao gồm: 

Thuyêt minh, bản vẽ.
B. Đồ án quy hoạch
1. Thành phần Hồ sơ, bản vẽ:
a. Thành phần hồ sơ: (03 bộ).
- Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ 

án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch 
đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch.

- Bản sao báo cáo tông hợp nội dung, các phiếu góp ý của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan đến đồ án quy hoạch.

- Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan đến 
đồ án quy hoạch (nếu có).

- Bản sao giấy phẻp quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc 
diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chứng chỉ quy hoạch được cấp trên
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khu đât (đôi với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp phép quy 
hoạch) hoặc bản sao văn bản cune cấp thône tin quy hoạch còn hiệu lực của Ban 
Quản lý Làng Văn hóa.

- Bản sao quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của Ban Quản lý 
Làng Văn hóa.

- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan.
- Thuyết minh tống hợp: (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ A3); (10

bộ).
b. Thành phân bản vẽ bao gồm: (10 bộ).
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000.
- Các bản đô hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 

tỷ  lộ 1/2.000.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000.
- Sơ đô lô chức không gian kiên trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000.
- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ 

lệ 1/2.000.
- Các bản đô quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ 

lệ 1/2.000.
- Bản đồ tông hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000.
- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000.
Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các 

loại bản đô sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện 
trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới 
đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy 
hoạch hệ thong hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

2. Dự thao quyêt định phê duyệt đô án quy hoạch phân khu: Thê hiện đầy 
đủ nội dung quy định tại điêm b khoản 1 Điều 34 của Nghị định so 37/2010/NĐ- 
CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.

3. Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu: Phải thể 
hiện đây đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị.

4. Hồ sơ khảo sát địa hình (tỷ lệ theo quy hoạch) trên hệ tọa độ VN2000 
kinh tuyên trục Ỉ07°45' cổ xác nhận của cơ quan quản lý mốc giới (hoặc cấp 
môc giới).

5. Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ ản quy hoạch chi tiết bao gồm: Thuyết 
minh, bản vẽ và dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.
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II. Thành phần hồ sơ, bản vẽ thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500

A. Nhiệm vụ quy hoạch:
1. Thành phần hồ sơ, bản vẽ:
a. Thành phần hồ sơ: 03 bộ.
- Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch.
- Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý các cơ quan, đơn vị 

có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch.
- Bản sao văn bản ý kiến của các CO’ quan có liên quan đến nhiệm vụ quy 

hoạch (nếu có; cơ quan thâm định sẽ xem xét, nêu yêu câu về sự cần thiết của 
các cơ quan liên quan trong quá trình lập đô án quy hoạch tại Tờ trình phê duyệt 
nhiệm vụ quy hoạch).

- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan.
- Thuyết minh (có đính kèm bản vẽ A3): 10 bộ.
b. Thành phần bản vẽ: (10 bộ).
- Bản vẽ: Bản vẽ màu A3. Gồm:
+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu.
+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch tỷ lệ

1/500.
2. Dự thảo quyêt định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch:
Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.
3. Đĩa CD lưu giữ toàn bộ ho sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu bao gồm: 

Thuyết mình, bản vẽ.
B. Đồ án quy hoạch:
1. Thành phần Hồ sơ, bản vẽ:
a. Thành phần hồ sơ: (03 bộ).
- Tờ trình thâm định, phê duyệt của cơ quan tố chức lập quy hoạch.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ 

án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch 
đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch.

- Bản sao báo cáo tổng họp nội dung, các phiếu góp ý của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết.

- Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan đến 
đồ án quy hoạch (nếu có).

- Bản sao giấy phép quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc 
diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chứng chi quy hoạch được cấp trên 
khu đất (đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp phép quy
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hoạch) hoặc bản sao văn bản cung cấp thông tin quy hoạch còn hiệu lực của Ban 
Quản lý Làng Văn hóa..

- Bản sao quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của Ban Quản lý 
Làng Văn hóa..

- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan.
- Thuyết minh tồng hợp: (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ A3); (10

bộ).
b. Thành phần bản vẽ bao gồm: (10 bộ)
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặcl/5.000.
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ

1/500.
- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.
- Bản dồ quy hoạch tổng mặt bàng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.
- Sơ đồ tô chức không gian, kiên trúc, cảnh quan.
- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các 

tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ

1/500.
- Bản dồ tông họp đường dây, đưÒTig ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.
Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các 

loại bản đồ sau: Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện 
trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới 
đường đỏ, chỉ giói xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy 
hoạch hệ thong hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

2. Dự thao quyết định phê diivệt đồ án quy hoạch chi tiết: Thề hiện đầy đủ 
nội dung quy đinh tại điẻm c khoản ì Điều 34 của Nghị định sô 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ.

3. Quy định quản lỷ theo đồ án quy hoạch chi tiết: Quy định quản lý theo 
đồ án quy hoạch chi tiêt phải thê hiện đây đủ nội dung quy định tại khoản 3 
Điển 35 Luật Quy hoạch đô thị và sơ đô kèm theo.

4. Hồ sơ khảo sát địa hình (tỷ lệ theo quy hoạch) trên hệ tọa độ VN2000 
kinh tuyến trục 107°45' có xác nhận của cơ quan quản lý môc giới (hoặc câp 
môc giới).

5. Đĩa CD lun trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm: Thuyết minh, 
bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chỉ tỉêt.
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III. Thành phần thẩm định, chấp thuận bản vẽ; tổng mặt bằng, 
phương án kiến trúc công trình

1. Thành phần hồ sơ, bản vẽ:
a. Thành phần hồ sơ: (03 bộ).
- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt (thỏa thuận) tổng mặt bằng và 

phương án kiến trúc.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế 

và bản sao chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị tham 
gia lập đồ án lập đồ án quy hoạch.

- Bản sao giấy phép quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc 
diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chúng chỉ quy hoạch được cấp trên 
khu đất (đối với dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp phép quv hoạch).

- Bản sao văn bản hoặc quyết định của chủ đầu tư về việc lựa chọn 
phương án thiết kế kiến trúc công trình thông qua thi tuyển đính kèm các bản vẽ 
phương án được lựa chọn (đối với các dự án đầu tư thực hiện thi tuyển thiết kế 
công trình).

- Thuyết minh tóm tắt.
b. Thành phần bản vẽ:(10 bộ).
- Tổng mặt bằng toàn khu đất tỷ lệ 1/500, có thể hiện sơ dồ vị trí và giới 

hạn khu đất tỷ lệ 1/2000 và các mặt đứng triển khai không gian kiến trúc ( tối 
thiểu 02 phương án), tỷ lệ 1/200 -  1/500.

- Mặt bằng các tầng, mặt bằng mái của các hạng mục công trình chính, tỷ 
lệ 1 /100- 1/200.

- Mặt cắt ngang và mặt cắt dọc các hạng mục công trình chính, tỷ lệ 1/200
-  1/500.

- Các mặt đứng công trình chính (tối thiểu 02 phương án), tỷ lệ 1/100 ■
1/200.

- Phối cảnh (màu) tổng thể công trĩnh.
- Các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và phương án đấu nối với hệ 

thống hạ tầng ngoài hàng rào.
2. Hồ sơ khảo sát địa hình (tỷ lệ theo quy hoạch) trên hệ tọa độ VN2000 

kinh tuyến trục 107045' có xác nhận của cơ quan quan lý mốc giới (htìăc cắp 
mốc giới).

3. Đĩa CD lưu trữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ thỏa thuân tổng măt 
bằng và phương án kiến trúc công trình.
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IV. Thành phần hồ sơ cấp phép quy hoạch xây dựng
1. Đơn đê câp phép quy hoạch (theo mâu).
2. Văn bản đông ỷ  chủ trưong cho phẻp nghiên cứu, lập quy hoạch của 

Ban Quản lý Làng Văn hỏa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
3. So' đồ vị trí địa điểm, phạm vi, ranh giới đề nghị cấp giấy phép quy 

hoạch, xác định băng bán vẽ hiện trạng: Tỷ lệ 1/1000-1/2000 (đối với khu đất > 
5 ha); tỷ lệ 1/200- 1/500 (đối với khu đất < 5ha).

4. Dự kiên chỉ tiêu sử dụng đát quy hoạch đô thị, nội dung đâu tư, quy mô 
dự án và tông mức đâu tư.

5. Báo cảo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
6. Bản sao báo cảo tổng hợp nội dung các phiếu góp ỷ  của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan đên việc câp phép quy hoạch xây dựng (nếu cần thiết).
7. Bản sao văn bản ỷ  kiến của các cơ quan, tổ chức cỏ liên quan đến cấp 

phép quv hoạch xây dựng (nêu cỏ: Cơ quan thâm định sẽ xem xét, nêu yêu câu 
vê sự cân thiêt cua các cơ quan liền quan trong quả trình lập thâm định câp 
giây phép quy hoạch tại tờ trình phê duyệt câp giấy phép quy hoạch).

8. Bản sao các văn bản pháp lý cỏ liên quan.
9. Số lượng hồ sơ là 06 bộ.
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V. Thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ quy hoạch
1. Đơn đề nghị cung cấp chứng chỉ quy hoạch của chủ đầu tư.
2. Vãn bản đông ý  chủ trương cho phép nghiên cứu, lập quy hoạch của 

Ban Quản lý Làng Văn hóa..
3. Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200, thời hạn chưa 

quá 02 năm (so với thời gian xỉn cấp chứng chỉ quy hoạch) tỉnh tới thời điểm xin 
cap chứng chỉ quy hoạch.

4. Số lưọng hồ sơ: 01 bộ.



PHỤ LỤC SỐ 2

VI. Thành phần hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở
1. Tờ trình của chủ đầu tư theo Mầu sổ 01 quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Nghị định số 59/20Ỉ5/NĐ-CP.
2. Bảo cáo khảo sát địa hình, địa chất (nếu cỏ).
3. Quyết định phê duyệt quy hoạch kềm theo bản vẽ TMB sử dụng đất, quy 

hoạch hạ tâng đã được phê duyệt (nêu có).
4. Bản sao giấy đãng ký kỉnh doanh của đơn vị tư vẩn và chứng chỉ hành 

nghê của các cá nhân.
5. Thuyết minh dự án đầu tư, thuyết minh thiết kế cơ sở.
6. Bản vẽ thiết kế cơ sở.
7. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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I. Thành phần hồ sơ giao đất, cho thuê đất

1. Đơn xỉn giao đất, thuê đất (theo mẫu thõng tư 30/20I4/TF-BTNMT 
ngày 02/6/2014).

2. Quyết định chấp thuận lựa chọn Chủ đầu tư của Ban Quản lý Làng Vân 
hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3. Quy hoạch sử dụng đất của dự án.
4. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kê hoạch bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật vê môi trường.
6. Dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận theo quy định hoặc giấy 

chứng nhận đăng kỷ đầu tư (trường hợp phải đăng kỷ câp chứng nhận đâu tư 
theo quy định của Luật Đâu tư).

7. Các vãn bản liên quan: Xác nhận đã kỷ quỹ thực hiện dự án (trường 
hợp phải kỷ quỹ).

8. Sổ ỉưọng hồ sơ: 02 (bộ) hồ sơ, riêng bản đồ hiện trạng giao đắt, thuê 
đất làm 05 bản kèm theo file sô.
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II. Thành phần hồ sơ thủ tục gia hạn thòi gian sử dụng đất

1. Văn bản xin gia hạn thời gian sử dụng đất.
2. Quyết định giao đất, cho thué đất, gia hạn thời gian sử dụng đất (lần gia 

hạn gân nhât - nếu có) kèm theo Bản đô hiện trạng.
3. Hợp đồng thuê đất và xác nhận việc hoàn thành nglĩĩu vụ tài chính cua cơ 

quan thuế.
4. Dự án đầu tư bỏ sung được phê duyệt.
5. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) hồ sơ, riêng bản đồ Irích lục hoặc trích đo địa 

chính khu đất lập 5 bộ và file sổ kềm theo.
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HỆ THỐNG BIỂU MẲU TRONG QUY TRÌNH ĐẦU T ư
Mau sổ 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

—o0o-~

THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU T ư

1. Tên Nhà đầu tư:

Người đại diện:..................................................................................................

Chức v ụ :............................................................................................................

Quốc tịch :..........................................................................................................

2. Liên hệ:

Địa ch ỉ:..............................................................................................................

Điện thoại:...................................................... Fax:..........................................

E m ail:...................................................... Website:..........................................

3. Thông tin số tài khoản:

Mã số thuế:........................................................................................................

4. Ngành nghề kinh doanh:

5. Mô hình tổ chức Nhà đầụ tư:

6. Vốn điều lệ:

7. Vốn pháp định:

8. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):

10. Nhu cầu thuê đất:

- Địa điểm: i........................................................................................................

-  Diện tích: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Vị trí: ................................................... ..........................................................

- Mục đích sử dụng:........................................................................................

11. Lĩnh vực đầu tư:

NHÀ ĐẦU TƯ

(Kỷ tên, đóng dấu)
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Mau số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
•  •  •

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
' k ' k ’k ' k ' k

MẪU ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM
I. Khái quát đặc điểm công trình:

- Tên công tr ìn h :.................... - Vị trí xây dựng:...........................................

- Phạm vi ranh giới:.........................................................................................

+ Phía Bắc g iáp :...............................................................................................

+ Phía Nam giáp: .............................................................................................

+ Phía Đông giáp: ............................................................................................

+ Phía Tây giáp: ..............................................................................................

- Diện tích khu đất xây dựng: .........................................................................
- Quy mô công trình xây dựng: .....................................................................

II. Điều kiện tự nhiên của khu vực:

- Công tác khảo sát phải thê hiện được điều kiện lự nhiên có ảnh hương den 
công trình bao gồm các yếu tố: khí hậu, thời tiết, nhiệt độ, hướng gió, mưa, địa 
hình, địa mạo khu vực triến khai dự án.
- Điều kiện tự nhiên phải được nêu cụ thể trong phương án kỹ thuật khảo sát.
III. Nhiệm vụ khảo sát và phương án khảo sát:
1. Mục đích khảo sát:
- Công tác khảo sát được thực hiện đêp hục vụ yêu cầu lập thiết kế................
(thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) cúa dự án.
- Công tác khảo sát được tiến hành nhằm thu thập dữ liệu nghiên cứu và đánh 
giá điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng để lựa chọn phương án 
thiết kế tối ưu nhất, đạt độ tin cậy theo yêu cầu và tổng kinh phí ít nhất cho công 
tác khảo sát, thi công xây dựng và sử dụng công trình.

2. Phạm vi khảo sát:

- Phạm vi khảo sát, vị trí khào sát, sô lượng, chiều sâu, khoảna cách thăm dò cần 
tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành để đánh giá được điều kiện địa chất 
công trình phục vụ công tác thiết kế đảm bảo chất lượng công trình.
- Phương án kỹ thuật khảo sát cần xác định vị trí các hố khoan trong sơ đồ vị trí 
của các hạng mục công trình.
- Ket quả khảo sát phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu đế xác định phương án: 
tổng mặt bằng, san nền, các công trình kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật chủ yếu xử lý 
nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình; kiến nghị phương pháp thăm 
dò và xác định các khu vực có điều kiện địa chất bất lợi cần khảo sát trong bước 
thiết kế tiếp theo.
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- Khi lập báo cáo kết quả khảo sát, nhất là khâu phân tích số liệu, đánh giá kết 
quả khảo sát', đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ thiết kế, dự kiến tải trọng, lên 
phương án móng cho từng hạng mục công trình dồ chọn phưong án tốt nhất và 
hiệu quả nhất.
- Quá trình khảo sát, nếu có những yếu tố bất thường, đơn vị thực hiện khảo sát 
cần lập phương án khảo sát bố sung trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi tố 
chức thực hiện.

3. Phương pháp khảo sát:

- Phương pháp khảo sát cần kết họp giữa khảo sát hiện trường và thực hiện thí 
nghiệm trong phòng thí nghiệm họp chuẩn.
- Khảo sát hiện trường tại vị trí khảo sát được xác định, bao gồm: khoan lấy mầu 
khảo sát địa chất công trình kết hợp thực hiện thí nghiệm SPT tại hố khoan.
- Công tác thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hợp chuẩn nhằm phân tích mẫu để 
xác định: dung trọng, tỷ trọng, thành phần hạt, chỉ tiêu góc ma sát trong ọ, lực 
dính c . . . ,  hệ số nén lún, mô đun tong biến dạng...
- Nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng lập Phương án kỳ thuật khảo sát cần ncu rõ 
phương pháp khảo sát chi tiết trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện 
khảo sát.
- Quá trình khảo sát cần phải có tư vấn giám sát của Chủ đầu tư giám sát và lập 
biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát và nghiệm thu hoàn thành 
công tác khảo sát theo quy định tại Thông tư số 06/2006/TT-BXD, ngày 
10/1 1/2006 của Bộ Xây dựng.

4. Khối lượng khảo sát:

Được xác định tuỳ thuộc vào bước thiết kế, đặc đi cm của công trình xây 
dựng, điều kiện tự nhiên, mức độ phức tạp về điều kiện địa chất công trình, tài 
liệu khảo sát hiện có ... nhưng phải đảm bảo khảo sát hết tầng đẩ đá trong phạm 
vi ảnh hưởng của tải trọng công trình. Toạ độ, cao độ các điểm thăm dò có thế 
giả định, nhưng phải đảm bảo đo nối được với hệ thống toạ độ, cao độ của công 
trình hoặc của quôc gia khi cân thiết.

5. Tiêu chuan khảo sá được áp dụng:

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn nước na,oài (nếu 
có) được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Thòi gian thực hiện khảo sá t: .................................................................

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư (... bộ)

- Lưu:

NHÀ ĐẦU TU'

(Kv tên, đóng dấu)
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Mẩu số 3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
9 9 •

ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc
'k  v'c -k  -k  'k

BIÊN BẢN GHI NHỚ 

V/v đầu tư tai Làng Văn hóa - Du lich các dân tôc Viêt Nam
•  ”  •  •  •

Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư tại Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt 
Nam ngày ... tháng ... năm 20... của ... được ký ngày ... tháng ... năm 20..., 
tại ... giữa hai bên:

BỀN A: BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN IĨOÁ-DU LỊCĨI CÁC
DÂN TỘC VIỆT NAM

Người đại diện:.................................................................................................
Chức v ụ :.............................................................................................................
Địa chỉ: Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội
Điện thoại: ........................................................................................................
Fax: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ....................................................................................................
Mã số thuế: .......................................................................................................

BÊN B: ..............................................................................................................

Người đại diện:.................................................................................................
Chức v ụ :............................................................................................................
Địa ch ỉ:..............................................................................................................
Điện thoại: .......................................................................................................
Fax: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ....................................................................................................
Mã số thuế: ............................ ..........................................................................

Hai bên thoả thuận ký Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư tại Làng Vãn hoá-Du 
lịch các dân tộc Việt Nam với các điều khoản ghi nhớ sau:

1. Bên B mong muốn được tham gia đầu tư vào Lảng Văn hoá-Đu lịch các dân 
tộc Việt Nam với một số hạng mục ...

Khu vực:............................................................................................................
Vị trí: ...................................................................................... ..........................
Diện tích: ..........................................................................................................

2. Bên A tạo điều kiện trong phạm vi có thể để bên B xúc tiến quá trình nghiên 
cứu đi đến quyết định đầu tư ...

3. Hình thức đầu tư thực hiện các hình thức theo pháp luật Việt Nam quy định 
bao gồm đầu tư 100% vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh.
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4. Bản ghi nhớ này thế hiện nguyện vọng và ý chí của các bên. Các nội dung nêu 
tại Bản ghi nhớ này không phải là nghĩa vụ họp đồng buộc các bên phải tuân 
theo.

5. Trên cơ sở của Bản ghi nhớ này, quy trình thực hiện đầu tư bên B thực hiện 
gồm:

Khảo sát thực địa, lựa chọn vị trí, địa điểm, xác định diện tích, giá thuế.
Thống nhất về lĩnh vực, quy mô, hạng mục đầu tư.
Ký kết thoả thuận thuê đất.
Lập dự án đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Lập hồ sơ xin cấp giây chứng nhận đâu tư.
Tố chức đầu tư xây dựng dự án.

Kế hoạch làm việc (thời gian, nội dung, địa điểm...) sẽ do hai bên thoả thuận 
sau.

Biên bản ghi nhớ này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

NHÀ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ



PHỤ LỤC SỐ 4

Mẩu số 4
Văn bản đề nghị thực hiện dự  án đầu tư

(Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư)

CỌNG HOA XA HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐẺ NGHỊ TH Ụ C HIỆN D ự  ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: 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 T Ư
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đối với nhà đầu tư là cả nhân:
Họ tên (ghì họ tên bằng chữ in hoa):.............................Giới tính: ..........................................
Sinh ngày :........... / ......... / .........................Quốc tịch: ...............................................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ...................................................................................................
Ngày c ấ p : ....................... / ....../ ............ Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác {nếu không có CMND): .............................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ...............................................................................................................
Ngày c ấ p : ....................... / ....../ ............ Ngày hết h ạn :............./ ....... / .......  Nơi cấp: ....................
Địa chỉ thường t r ú : ...............................................................................................
Chỗ ở hiện t ạ i : ...................................................................................................
Điện thoạ i: ......................Fax: .......................... Em ail:......................................
b) Đoi vói nhà đầu tư là doanh nghiên/lô clnrc:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:.......................................................................................
Quyết định thành lập hoặc so Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng kv 
đầu t ư : .........................................................
Ngàv c ấ p ....................................................Cơ quan cấp:...........................................
Địa chỉ trụ s ở : ......................................... ..........................................................
Điện thoại: ....................  Fax: ...............Em ail:........................ Website: ..............
Thông tin về nguời đại cliện theo pháp luật của doanh nghiệp/tô chức dăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tên {ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................................ Giới tính :............
Chức danh:..............................Sinh ngày:......... ../...... /.......Quốc tịch:

Chửng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ...................................................................................................
Ngày cấp: ......................../ ..... / ............ Nơi cấp: ............................... .................................................
Địa chỉ thường trú:.....................................................................................
Chỗ ở hiện t ạ i : ............................. ...........................................................................
Điện thoại:......................F ax : .......................... Kmail:.......................................
2. Nhà đầu tư  tiếp theo: thông tin kê khai tương lự như nội dung đối với nhà đầu lư thứ nhất
II. THÔNG TIN VỀ T Ổ  CHỨC KINH TẾ D ự  KIÊN THÀNH LẬP (trường họp gắn vó i 
thành lập tổ chức kinh tế)
1. Loai hình tổ chức kinh tế: .......................................
2. Vốn điều lệ: (bằng s ố ) : ....... VNĐ và tương đương ........USD

STT Tên nhà đầu tư Sô vôn góp Tỷ lệ (%)

VNĐ Tưong đuong USD
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III. THÔNG TIN VỀ D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Tên dự án đầu t ư : ..........................................................................
Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo
IV. NHA ĐÀU TƯ/TỐ CHÚC KINH TẾ CAM KÉT
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác. trung thực của Ilồ sơ đầu tư 
và các văn bản sao gửi cơ quan quản lý nhà nước.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
V. HÒ S ơ  K ÈM  T H E O
- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.
- Các hồ sơ liên quan khác (nếu cỏ)

Làm t ạ i ........ . n iĩàv ..... tháng .......năm........
Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư kv. ghi rõ họ tên.chức danh và đóng 
dấu (nếu có)



PHỤ LỤC SỐ 4

Đe xuắl dụ- án đầu (U'
(Áp dụng đối với dự Ún thuộc diện Quyết định chú trương đầu lư ■ 

Điều 33, 34, 35 Luật đầu tư)

Mầu số 5

CỘNG HOÀ XÃ H ộ r  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tụ’ do -  Hạnh phúc

ĐỀ XUẨT D ự  ÁN ĐẦU T ư
(Kèm theo Văn bản đẻ nghị thực hiện dự án dull lu 

N gày.... tháng... năm....)

I. TÊN NHÀ ĐẦU T ư
(Ghi tên từng nhà đầu tư)

Đe nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
II. ĐÈ XUẤT T H ự C  HIỆN D ự  ÁN ĐẦU TƯ VÓI NỘI DUNG SAU
1. Tên dự án, địa điếm thực hiện dự án:
1.1. Tên dự án:.................................................................
1.2. Địa điểm thực hiện dự á n : ...............................
(Đoi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đườngphố/xóm, phưmg/xũ, 
quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đoi với dự Ún 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

Tên ngành
(Ghi lên ngành 

cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành 
lheo VSÍC
(Mã ngành 

cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đối với các nạành 

nghề cỏ mã CPC. nếu 
cỏ)

1 (Ngành kinh doanh 
chỉnh)

2

Ghi chú:
- Ngành kinh doanh ghi đầu Liên là ngùnh kinh doanh chỉnh cua dự Ún.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với cúc mục liêu hoạt động íhuộc ngành nghề đầu lư có điểu
kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cắp GCNDKĐT.
3. Quy mô đầu tư:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:
- Công suất thiết k ế : ..................................
- Sản phẩm, dịch vụ cung c ấp : .......................................
- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m hoặc h a ) : ...............
- Quy mô kiến trúc xây dụng (diện lích xây dựng, diện lích sàn, sổ tầng, chiêu cao còrìíỊ
trình, ...):
Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu ta như ìrên
4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề nọ^hị Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyên mục đích sử dụng đát theo quy định lại diêm đ, khuân 1, Diều 33 Luật 
đầu tư)
4.1. Địa điểm khu đất:
- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chi, ranh giới, vị trí địa lý);
- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đấl (nếu có)',
4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bủng cơ cấu hiện trụng sử dụng đấl. cỏ bủn đồ hiện 
trạng sử dụng đất kềm theo)
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4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đẩt sử  dụng, thời hạn, tỷ lệ nhu 
cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình).
4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật.
4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đấl, cho thuê đất, chuyến đối mục đích sứ dụng đất phù 
hợp với quy định cúa pháp luật vỏ dal dai.
4.6. Phương án tổng thể bồi thường, giái phóng mặt bang, tái dịnh cư (nêu cỏ):
5. Vốn đầu tư:
5.1. Tổng vốn đầu tư: ........(bằng chữỳđồng và tương đươ n g ........  (bằng chữ) đô la MỸ, trong
đó:
a) Vốn cố định: ... (bằng chữỳđong và tương đương ... (bằng chừ) đô la Mỹ.

Trong đó;
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu củ):
- Chi phí thuê đất, mặt nước,...:
- Chi phí xây dựng công trình:
- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu;
- Chi phí khác hình thành tài sản cố định.
- Chi phí dự phòng;
Cộng: ................................... .

b) Vốn lưu động: .... (bằng chữ)dồng và tương đương ....... (bằng chữ) đô la Mỹ.
5.2. Nguồn vốn đầu tư:

STT Tên nhà đâu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%

VNĐ Tương 
đưong USD

Phương 
thức góp
vốn (*)

Tiến độ "Ị 
góp vốn

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vôn: ghi giá trị băng liên mặt, máy móc thièl bị. giá trị quyến sư dụng 
đất, bí quyết công nghệ,..........
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay lừ lô chức Ún dụng/cỏng ly mẹ,...) 
và tiến độ dự kiến.
c) Vốn k h á c : ...................
6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: ................
7. Tiến độ thực hiện dự án (ghi í heo mốc thời diêm thúng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: ihány; 
01 (hoặc quý I)/2018): Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bàng, thời gian 
xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ....
8. Nhu cầu về lao động (nêu cụ ihệ sổ lượnạ lao động Irani* nước, sổ lượn% lao động lù người 
nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thê):....
9. 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 triền kinh tế - xà hội cúa dịa 
phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ,
- Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về báo vệ môi trường.
10. Giải t r ình  về sử dụng công nghệ:fáp dụng đoi với dự án sử dụng cống nẹhệ thuộc Danh 
mục công nghệ hạn chế chuyến giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ 
quy định tại điểm e, khoản 1, Điểu 33 Luật đầu tư)

- Tên công nghệ;
- Xuất xứ công nghệ;
- Sơ đồ quy trình công nghệ;
- Thông số kỹ thuật chính;
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- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ;
- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyến giao côim nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về chuyến giao công 
nghệ.
II. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối vói nhà đầu tư nước ngoài (nếu
có): ..............
III. ĐÈ XUÁT ƯU ĐÃI, HỎ TR Ợ  ĐÀU TƯ (ghi rõ CO' sơ pháp /ý C1UI để xuất ưu đài, hỗ trợ 
đáu tư)
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi {ghi rõ tên văn bán pháp luật, điều khoan áp dụng):...
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bủn pháp luật, điều khuân áp dụng):...
3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Cơ sở pháp lý của ưu đãi {ghi rõ lên văn bủn pháp luật, điểu khoăn úp dụng)-.
4. Đe xuất hỗ trợ  đầu tư  (nếu c ỏ ): .......................................................................

Làm l ạ i ........ , ngày...... iháng .......năm........
Nhà đầu tu-

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên.chức danh và đóng 
dấu (nếu có)
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Mẩu II. 1 
Văn bản quyết định chủ trưong đầu tư

(Khoản 8 Điều 33 Luật đầu tư và Điều 32 Nghị định 1 ]8/2015/ND-CP)

C ơ  QUAN QUYẾT ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÍ! NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc ’

SÔ:..../QĐ -... ; ngày ... tháng ... năm ....

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐÀU TƯ

Căn cứ Luật đầu tư sổ 67/2014/QH13 ngàv 26 tháiiịị ì ì năm 2014;

Căn cứ Nghị định số ỉ 18/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 20 ì 5 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một so điều của Luật đầu tư;

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tô chức bộ máy của... ;

Căn cứ vãn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo d o ....nộp nqùy
....và hô sơ bô sung nộp ngày .... (nếu có),

Căn cứ báo cáo thâm định của ........ ngày........ tháng  năm........... •

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư:.

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đôi với nhà đâu tư là cá nhân:

Ông/Bà....................., sinh ngày...... tháng .......  năm .........., quốc tịch
..... ...... , Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố ................... cấp
ngày.........  tại........... , địa chỉ trường trú tại ................... , chỗ ở hiện nay lại
.................. , số điện thoại:............. địa chỉ em ail:............ .........

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu tư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số
................  do ...................... {tên cơ quan cấp) câp ngày .......  tháng ......  năm

Địa chỉ trụ sở chính:........................................

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà............ sinh ngày.....  iháng ......
năm .........., quốc tịch ............ , Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Mô
chiêu số .............  cấp ngày ...........tại..........., địa chỉ trường trú tại .................. ,
chỗ ở hiện nay tại.................. , số điện thoại: ...........địa chi' email: ......................,
chức v ụ :..................
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2. Nhà đầu tư  tiếp ị\ìto(nếu cỏ) \ ghi tương tự như nhà đầi

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư : .........................

2. Mục tiêu dự á n : .......................................

3. Quy mô dự á n : .....................................

4. Địa điếm thực hiện dự á n :..........................................

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): ...........ra2 hoặc ha

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: ............ (bằng chữ) đồng, tương đu'0’ng
.........(bằng chữ) đô la Mỹ.

Trong đó:

6.1. Vốn góp đế thực hiện dự án là: ...............  (bằng chữ) đồng, tương
đư ơng .........(bằng chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ......... % tông vốn đầu tư.

Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn (ghi chi liếi theo từng nhà đầu tư):

(VD: Công ty TNHH A góp 1.000.000.000 (một ly) đồng, tưoiĩg đương 48.000 
(bon mươi tám nghìn) đô la Mỹ, băng tiền mặt, chiếm 40% vốn góp, tron<ị vòng 3 
tháng kê từ ngày được cấp giấy chứng nhận đãng kỷ đầu tư/giấy chửng nhận đărvị ký 
kỉnh doanh).

6.2. Vốn huy động (ghi rõ giá trị, nguồn vcrn): .............(bằng chữ) đồng,
tương đương.........(bằng chữ) đô la Mỹ.

6.3. Vốn khác: ........... (bằng chữ) đồng, tương đương .........  (bằng chữ) dô
la Mỹ

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ..... năm, kế từ ngày được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đâu tư hoặc Quyết dịnh chủ trương dầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dụ- án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản:

- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động (nếu có):

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án 
(trưởng hợp dự án thực hiện theo tùng giai đoạn, phải quy định mục liều, thời 
hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn).

9. Công nghệ áp dụng (nếu cổ):

Điều 2: Các U’U đãi, hỗ trọ' đầu tu'

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:.......................................................................

- Đối tượng và điều kiện hưởng un đãi (nếu cỏ):.......................................
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2. ư u  đãi về thuế nhập khẩu:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:.......................................................................

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):......................................

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng
đất:

- Cơ sở pháp lý của un đãi:............................................. .........................

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):......................................

4. Các hình thức hỗ trợ đầu tư (nếu có):

Điều 3.Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Điều 4.Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 5.Quyết định này được lậpthành ....(bằng chũỷbản gốc; mỗi nhà dầu
tư được cấp 01 bản, một bản g ử i.................(tên cơ ng kỷ đầu tư) và một
bản được lưu tạ i ......................(tên cơ quan quyết đinh Chu trương đầu tư).

THỦ TRƯỞNG 
C ơ  QUAN QUYẾT ĐỊNH 
CHU TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(ký tên/đó nơ dấu)


