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1. MỤC ðÍCH 
Quy ñịnh trình tự tiếp nhận và cách thức thực hiện thủ tục Quyết ñịnh chủ trương 

ñầu tư của Quốc hội (ðối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ñăng ký 
ñầu tư). 

 
2. PHẠM VI 

- Áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân ñề nghị thực hiện thủ tục Quyết ñịnh chủ 
trương ñầu tư của Quốc hội (ðối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 
ñăng ký ñầu tư). 

- Áp dụng ñối với các cán bộ, công chức thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp. 
 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 
- Luật ðầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 
- Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 
- Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
- Nghị ñịnh số 82/2018/Nð-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy ñịnh về quản lý 

khu công nghiệp và khu kinh tế. 
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHðT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 

Quy ñịnh biểu mẫu thực hiện thủ tục ñầu tư và báo cáo hoạt ñộng ñầu tư tại Việt Nam. 
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 

phủ Hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. 

 
4. ðỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT  

a. ðịnh nghĩa 
Không 
b. Viết tắt 
- Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp 
- LðB Lãnh ñạo Ban 
- TTHC Thủ tục hành chính 
- TTHCC Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
- VP Văn phòng  
- PðT Phòng Quản lý ñầu tư 
- LðP Lãnh ñạo Phòng 
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- CV Chuyên viên 
- KCN Khu công nghiệp 
- QðCTðT Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
- GCNðKðT Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư 
- QT Quy trình 
- BM Biểu mẫu 
- TT01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 

của Văn phòng Chính phủ 
 
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 ðiều kiện thực hiện Thủ tục hành chính 

 Dự án ñầu tư thuộc thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của Quốc hội quy 

ñịnh tại ðiều 30 Luật ðầu tư, cụ thể: 

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của Quốc hội 

theo pháp luật về ñầu tư công, Quốc hội quyết ñịnh chủ trương ñầu tư ñối với 

các dự án ñầu tư sau ñây: 

* Dự án ảnh hưởng lớn ñến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng 

nghiêm trọng ñến môi trường, bao gồm: 

- Nhà máy ñiện hạt nhân; 

- Chuyển mục ñích sử dụng ñất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu 

bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở 

lên; rừng phòng hộ ñầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, 

chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng 

sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; 

* Sử dụng ñất có yêu cầu chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa nước từ hai 

vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên. 

* Di dân tái ñịnh cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở 

lên ở các vùng khác. 

* Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách ñặc biệt cần ñược Quốc 

hội quyết ñịnh. 

5.2 Thành phần hồ sơ Bản 
chính 

Bản 
sao 
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a Văn bản ñề nghị thực hiện dự án ñầu tư. X  

b Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ 
chiếu ñối với nhà ñầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng 
nhận thành lập hoặc tài liệu tương ñương khác xác nhận tư 
cách pháp lý ñối với nhà ñầu tư là tổ chức. 

  
X 

c ðề xuất dự án ñầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà ñầu 
tư thực hiện dự án, mục tiêu ñầu tư, quy mô ñầu tư, vốn 
ñầu tư và phương án huy ñộng vốn, ñịa ñiểm, thời hạn, 
tiến ñộ ñầu tư, nhu cầu về lao ñộng, ñể xuất hưởng ưu ñãi 
ñầu tư, ñánh giá tác ñộng, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự 
án. 

 
X 

 

d Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 
năm gần nhất của nhà ñầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của 
công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, 
bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà ñầu tư, tài liệu 
thuyết minh năng lực tài chính của nhà ñầu tư. 

 
 

 
X 

ñ ðề xuất nhu cầu sử dụng ñất ñối với trường hợp dự án ñề 
nghị Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển 
mục ñích sử dụng ñất. 
* Trường hợp dự án không ñề nghị Nhà nước giao ñất, 
cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất thì 
nhà ñầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê ñịa ñiểm hoặc tài 
liệu khác xác nhận nhà ñầu tư có quyền sử dụng ñịa ñiểm 
ñể thực hiện dự án ñầu tư. 

 
X 

 

e Giải trình về sử dụng công nghệ ñối với dự án quy ñịnh tại 
ðiểm b, Khoản 1, ðiều 32 Luật ðầu tư gồm các nội dung: 
Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ ñồ quy trình công 
nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy 
móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính. 

 
X 

 

g Hợp ñồng BCC ñối với dự án ñầu tư theo hình thức hợp 
ñồng BCC 

X  
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h Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái ñịnh cư (Nếu 
có). 

X  

i ðánh giá sơ bộ tác ñộng môi trường, các giải pháp bảo vệ 
môi trường 

X  

k ðánh giá tác ñộng, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. X  

l ðề xuất cơ chế, chính sách ñặc thù (Nếu có). X  

5.3 Số lượng hồ sơ: 21 bộ  

5.4 Thời gian giải quyết: Theo chương trình và kỳ họp của Quốc hội 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

5.6 Lệ phí: không 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu mẫu/Kết 
quả 

B1 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua ñường bưu ñiện tới 
TTHCC hoặc nộp trực tuyến trên 
Cổng dịch vụ công của tỉnh. 
- ðại diện của Ban thường trực tại 
TTHCC kiểm tra thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

TTHCC ½ ngày  

 + Nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì 
tiếp nhận, gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho 
cá nhân, tổ chức và chuyển hồ sơ cho 
bưu ñiện ñể chuyển về VP Ban trong 
½ ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận 
hồ sơ. 

  Mẫu số 01 và 
BM.HD.01 

 + Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ theo quy 
ñịnh thì lập Phiếu hướng dẫn bổ sung 

  Mẫu số 02 hoặc 
số 03 - TT01 
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hồ sơ hoặc Phiếu từ chối hồ sơ nếu 
không ñủ ñiều kiện. 

B2 VP Ban chuyển hồ sơ tới PðT. PðT 
tiếp nhận, phân công cán bộ, CV thụ 
lý và giải quyết hồ sơ theo quy ñịnh. 

LðP; Cán 
bộ, CV 
PðT 

½ ngày Mẫu số 01 - 
TT01 

B3 Cán bộ, CV ñược phân công có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn 
bản; trình LðP xem xét, ký nháy; 
trình LðB ký duyệt: 
- Trường hợp 01: Nếu hồ sơ không 
ñủ ñiều kiện thì dự thảo văn bản gửi 
cá nhân, tổ chức nêu rõ lý do từ chối; 
trình LðP xem xét, ký nháy; trình 
LðB ký duyệt; chuyển văn thư Ban 
phát hành theo quy ñịnh: 
+ Nếu LðB ñồng ý thì ký duyệt. 
+ Nếu LðB không ñồng ý thì yêu cầu 
PðT kiểm tra lại. 
- Trường hợp 02: Nếu hồ sơ chưa ñủ 
ñiều kiện thì dự thảo văn bản ñề nghị 
cá nhân, tổ chức sửa ñổi, bổ sung và 
hoàn thiện hồ sơ; trình LðP xem xét; 
ký nháy; trình LðB ký duyệt; chuyển 
văn thư Ban phát hành theo quy ñịnh. 
+ Nếu LðB ñồng ý thì ký duyệt. 
+ Nếu LðB không ñồng ý thì yêu cầu 
PðT kiểm tra lại. 
- Trường hợp 03: Nếu hồ sơ ñủ ñiều 
kiện thì dự thảo văn bản cho Bộ Kế 
hoạch & ðầu tư ñể báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ thành lập Hội ñồng 
thẩm ñịnh nhà nước (kèm theo hồ 
sơ); trình LðP xem xét; ký nháy; 
trình LðB ký duyệt; chuyển văn thư 
Ban phát hành theo quy ñịnh: 

LðB; cán 
bộ, CV 

PðT; văn 
thư Ban 

02 ngày  Văn  bản/ 
BM.HD.01 
BM.HD.03 
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+ Nếu LðB ñồng ý thì ký duyệt. 
+ Nếu LðB không ñồng ý thì yêu cầu 
PðT kiểm tra lại. 

B6 - Bộ Kế hoạch và ðầu tư báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội 
ñồng thẩm ñịnh nhà nước.  
- Hội ñồng thẩm ñịnh nhà nước tổ 
chức thẩm ñịnh hồ sơ dự án ñầu tư và 
lập báo cáo thẩm ñịnh lập báo cáo 
thẩm ñịnh trình Chính phủ theo quy 
ñịnh.  
- Chính phủ gửi Hồ sơ quyết ñịnh 
chủ trương ñầu tư ñến Cơ quan chủ 
trì thẩm tra của Quốc hội. Cơ quan 
ñược Quốc hội giao chủ trì thẩm tra 
thực hiện thẩm tra các nội dung liên 
quan theo quy ñịnh.  
- Quốc hội xem xét, thông qua Nghị 
quyết về chủ trương ñầu tư. Nghị 
quyết về chủ trương ñầu tư ñược gửi 
cho Bộ Kế hoạch & ðầu tư, UBND 
cấp tỉnh, Ban và nhà ñầu tư. 

Quốc hội; 
Chính 

phủ; Bộ 
Kế hoạch 
& ðầu tư; 
Hội ñồng 
thẩm ñịnh 
nhà nước 

 Báo cáo thẩm 
ñịnh/Nghị quyết 
về chủ trương 

ñầu tư/Văn bản 
từ chối 

B7 TTHCC tiếp nhận kết quả giải quyết 
từ nhân viên bưu ñiện, kiểm tra (nếu 
có) và chuyển ñến ñại diện của Ban 
thường trực tại TTHCC ñể trả cho cá 
nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 

TTHCC Không 
tính 
thời 
gian 

BM.HD.01 

B8 CV có trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại ñơn vị vào Sổ 
thống kê kết quả thực hiện TTHC 

CV PðT Không 
tính 
thời 
gian 

BM.HD.04 
 

 
6.     BIỂU MẪU  
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 
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1.  Mẫu I.1 Văn bản ñề nghị thực hiện dự án ñầu tư theo Thông tư số 
16/2015/TT-BKHðT 

2.  Mẫu I.2 ðề xuất dự án ñầu tư theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHðT 

3.  BM.HD.01 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  

4.  BM.HD.02 Thư xin lỗi 

5.  BM.HD.03 Văn bản trả lời giải quyết TTHC 

6.  BM.HD.04 Phiếu thống kê và theo dõi TTHC 

 
7. HỒ SƠ CẦN LƯU  

TT Hồ sơ lưu 
Trách 

nhiệm lưu 
Thời gian 

lưu 
Hình thức lưu 

1.  
Hồ sơ ñầu vào: Thành phần hồ 
sơ theo mục 5.2 

PðT 
Theo thời hạn 

hoạt ñộng 
của dự án 

Bản cứng/File 
scan ñiện tử 

2.  
Kết quả thực hiện TTHC: Nghị 
quyết về chủ trương ñầu tư/Văn 
bản từ chối giải quyết  

PðT 
Theo thời hạn 

hoạt ñộng 
của dự án 

Bản cứng 

 

Hồ sơ ñược lưu trực tiếp tại PðT theo thời hạn hoạt ñộng của dự án trong Quyết ñịnh 
chủ trương ñầu tư. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống ñơn vị lưu trữ của cơ quan và 
lưu trữ theo quy ñịnh hiện hành. 
 


