
B ộ  VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ DU LỊCH C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA  V IỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

QUY ĐỊNH
về trình tự, thủ tục đầu tư tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

• 7 • • ~  • • •
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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


