
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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