
PHỤ LỤC SỐ 4

Mẩu số 4
Văn bản đề nghị thực hiện dự  án đầu tư

(Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư)

CỌNG HOA XA HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐẺ NGHỊ TH Ụ C HIỆN D ự  ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký đầu tư
Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU T Ư
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đối với nhà đầu tư là cả nhân:
Họ tên (ghì họ tên bằng chữ in hoa):.............................Giới tính: ..........................................
Sinh ngày :........... / ......... / .........................Quốc tịch: ...............................................................
Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ...................................................................................................
Ngày c ấ p : ....................... / ....../ ............ Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác {nếu không có CMND): .............................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ...............................................................................................................
Ngày c ấ p : ....................... / ....../ ............ Ngày hết h ạn :............./ ....... / .......  Nơi cấp: ....................
Địa chỉ thường t r ú : ...............................................................................................
Chỗ ở hiện t ạ i : ...................................................................................................
Điện thoạ i: ......................Fax: .......................... Em ail:......................................
b) Đoi vói nhà đầu tư là doanh nghiên/lô clnrc:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:.......................................................................................
Quyết định thành lập hoặc so Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng kv 
đầu t ư : .........................................................
Ngàv c ấ p ....................................................Cơ quan cấp:...........................................
Địa chỉ trụ s ở : ......................................... ..........................................................
Điện thoại: ....................  Fax: ...............Em ail:........................ Website: ..............
Thông tin về nguời đại cliện theo pháp luật của doanh nghiệp/tô chức dăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tên {ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................................ Giới tính :............
Chức danh:..............................Sinh ngày:......... ../...... /.......Quốc tịch:

Chửng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ...................................................................................................
Ngày cấp: ......................../ ..... / ............ Nơi cấp: ............................... .................................................
Địa chỉ thường trú:.....................................................................................
Chỗ ở hiện t ạ i : ............................. ...........................................................................
Điện thoại:......................F ax : .......................... Kmail:.......................................
2. Nhà đầu tư  tiếp theo: thông tin kê khai tương lự như nội dung đối với nhà đầu lư thứ nhất
II. THÔNG TIN VỀ T Ổ  CHỨC KINH TẾ D ự  KIÊN THÀNH LẬP (trường họp gắn vó i 
thành lập tổ chức kinh tế)
1. Loai hình tổ chức kinh tế: .......................................
2. Vốn điều lệ: (bằng s ố ) : ....... VNĐ và tương đương ........USD

STT Tên nhà đầu tư Sô vôn góp Tỷ lệ (%)

VNĐ Tưong đuong USD
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III. THÔNG TIN VỀ D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Tên dự án đầu t ư : ..........................................................................
Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo
IV. NHA ĐÀU TƯ/TỐ CHÚC KINH TẾ CAM KÉT
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác. trung thực của Ilồ sơ đầu tư 
và các văn bản sao gửi cơ quan quản lý nhà nước.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
V. HÒ S ơ  K ÈM  T H E O
- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.
- Các hồ sơ liên quan khác (nếu cỏ)

Làm t ạ i ........ . n iĩàv ..... tháng .......năm........
Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư kv. ghi rõ họ tên.chức danh và đóng 
dấu (nếu có)


