
7. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp dự án đã đƣợc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ và không thuộc diện chấp thuận điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý 

7.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Ban 

Quản lý theo một trong các trường hợp sau: 

+ Trường hợp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp 

văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc 

thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. 

+ Trường hợp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP.  

- Bước 2: Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 

nhà đầu tư. 

7.2. Cách thức thực hiện: 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

7.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đối với Trường hợp 1: 

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

+ Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.  

- Đối với Trường hợp 2: 

+ 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; 

http://dichvucong.langson.gov.vn/


+ 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).      

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

7.4. Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp 1 hoặc 10 ngày đối 

với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.  

7.5. Cơ quan thực hiện: 

Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

cho nhà đầu tư. 

7.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh Mẫu A.II.9 ban hành kèm 

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

7.8. Lệ phí: Không. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp điều chỉnh khác) 

theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 

09/4/2021. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

7.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

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

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

 

 

 

 



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. 



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):  ........  

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). 

 


