
PHỤ LỤC SỐ 3

I. Thành phần hồ sơ giao đất, cho thuê đất

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

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

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

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

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

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

8. Sổ ỉưọng hồ sơ: 02 (bộ) hồ sơ, riêng bản đồ hiện trạng giao đắt, thuê 
đất làm 05 bản kèm theo file sô.



PHỤ LỤC số 3

II. Thành phần hồ sơ thủ tục gia hạn thòi gian sử dụng đất

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

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

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

chính khu đất lập 5 bộ và file sổ kềm theo.


