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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.
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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

17



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.
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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

24



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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