
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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