
02. Chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh đối 

với dự án đầu tƣ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ   

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị 

định 31/2021/NĐ-CP cho Ban Quản lý. 

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Ban Quản lý gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để 

lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.  

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các 

cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan đó. 

- Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban 

Quản lý lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và 

báo cáo thẩm định của Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư được gửi cho Ban Quản lý và nhà đầu tư, các Sở, cơ quan có liên 

quan đến việc thực hiện dự án đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn, địa chỉ: Đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;   

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;   

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà 

đầu tư là tổ chức; 

 - Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội 

dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 

(nếu có). 

* Số lượng hồ sơ:  04 bộ hồ sơ  

d)  Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 32 ngày làm việc  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư trong nước (cá nhân, tổ chức) có dự án đầu tư được UBND 

tỉnh chấp thuận chủ trương đầu  tư  thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư thuộc một 

trong các trường hợp:  
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- Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; 

- Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay 

đổi địa điểm đầu tư; 

- Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư; 

- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án 

vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu; 

- Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 

- Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp 

thuận chủ trương đầu tư; 

- Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc 

thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có). 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ;  

- UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư . 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo mẫu A.II.2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.  

h) Phí, Lệ phí: Không  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT; 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu  A.I.12  ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:   

Đáp ứng nội dung thẩm định theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 

của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 
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Mẫu A.I.11.h 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp điều chỉnh khác)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
1
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư 

 

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 

nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan 

cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……...  ....…………. Quốc tịch:  ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
2
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thường trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ...................................................................................... .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
3
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:.... .  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ......................................................................... ... 

Địa chỉ trụ sở:  ........................................................................................................... ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  .. .... 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

                                           
1
 Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu 

tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 

đơn được ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương 

đương khác. 
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Họ tên: …………………………….  Giới tính: 

.............................................................. 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: 

....................... .............  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thường trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở 

trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu tƣ/số 

quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: 

…………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư 

(nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (áp 

dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng 

dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy 

định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư). 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương 

đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu 

có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương):  ...........................................................  

- Nay đề nghị sửa thành:  ..........................................................................................  

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:  ............................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  .......  

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 

đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh:  .............................................................  

- Nay đăng ký sửa thành:  .........................................................................................  

- Lý do điều chỉnh:  ...................................................................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  ........  
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3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo gồm:  

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là 

tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;             

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về 

việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… 

tháng… năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt 

động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... 

năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và t  lệ so với tổng vốn 

đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất 

việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ........................................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ...............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có):  ........................................                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phương án phân k  đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… 
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3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính t  thời điểm thực hiện báo cáo 

gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo 

tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  .............................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  .........................................................................................  

- Lợi nhuận: ...............................................................................................................  

- Ưu đãi đầu tư được hưởng: .....................................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài 

(nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động  ....................................................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  ................................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: .............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba .....................................................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các 

quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 

 

 


