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Phát  triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ được xác định dựa vào 
nội lực bên trong kết hợp với nguồn lực bên ngoài trên cơ sở phát 
huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và giá trị lịch sử, văn hóa vùng 
Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng; tập trung 
thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và 
kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - 
xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng 
đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tạ dựng được môi 
trường đầu tư, kinh doanh ổn định, an toàn và có hiệu quả, hấp dẫn 
các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cuốn hướng dẫn các thủ tục đầu tư được biên tập nhằm hỗ trợ cho 
các Nhà đầu tư và doanh nghiệp khi quan tâm, nghiên cứu và triển 
khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn một cách có hệ thống và đầy đủ về 
quy trình, trình tự thủ tục đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ngoài 
ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với mong muốn các nhà đầu tư 
sẽ tiếp cận nhành, hiểu rõ, đầy đủ về quy trình thủ tục đầu tư và ra 
quyết định đầu tư một cách chính xác, có hiệu quả.

Trân trọng!

Kính thưa Quý nhà đầu tư và doanh nghiệp

CHƯƠNG I 
THÔNG TIN CHUNG

PHẠM VI HƯỚNG DẪN 

Cuốn cẩm nang này hướng 
dẫn cho các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp các thủ tục 
đầu tư dự án bằng nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

1

Các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp trong nước, nước ngoài 
(sau đây gọi tắt là nhà đầu tư) 
nghiên cứu và triển khai các hoạt 
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

1

Cẩm nang này không hướng dẫn 
cho các trường hợp: Cá nhân, hộ 
gia đình được giao đất, cho thuê 
đất để sản xuất nông nghiệp, phi 
nông nghiệp, được giao đất để xây 
dựng nhà ở riêng lẻ. 

3

Các tổ chức, cá nhân có liên quan, 
tham gia vào hoạt động quản 
lý đầu tư, xây dựng, quy hoạch 
xây dựng, quản lý đất đai và môi 
trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 
các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp 
dự án, bên cho vay và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan đến 
việc thực hiện dự án đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư. 

2

Những nội dung liên quan 
khác không nêu trong cẩm 
nang này, thực hiện theo các 
quy định của pháp Luật hiện 
hành về đầu tư, xây dựng, 
đấu thầu, quản lý đất đai và 
các quy định pháp luật khác 
có liên quan. 

2

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
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1 Thông tin về quy hoạch hoặc đề xuất ý tưởng lập quy hoạch

2 Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

3 Lựa chọn nhà đầu tư

4 Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc lập xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

5 Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liều với đất

6 Lập,thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, 
thẩm định thiết kế cơ sở

7 Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép XD; PCCC,...

CHƯƠNG II 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

Trình tự thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đất có mặt nước 
bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước như sau:

2. Trình tự thực hiện 

2.1. Thông tin quy hoạch 

(1) Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến Trung tâm Xúc tiến 
đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để được hướng dẫn 
(hoặc có văn bản đề nghị hướng dẫn), giới thiệu các quy hoạch về phát triển kinh tế - 
xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, danh mục dự án thu 
hút, kêu gọi đầu tư hàng năm của Tỉnh và các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục 
đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

(2) Đối với các khu vực đã có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 
được duyệt: Nhà đầu tư chuyển sang tìm hiểu Mục III (Lựa chọn nhà đầu tư). 

(3) Cung cấp thông tin quy hoạch: Nhà đầu tư có nhu cầu cung cấp thông tin quy 
hoạch đối với các quy hoạch đã được phê duyệt đến Trung tâm phục vụ hành chính 
công tỉnh, bộ phận sở Xây dựng để được cung cấp thông tin về quy hoạch (thời gian 
giải quyết 15 ngày làm việc).

I. THÔNG TIN QUY HOẠCH  
HOẶC ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG LẬP QUY HOẠCH

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và 
tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí hoặc tài trợ sản phẩm để lập quy 
hoạch xây dựng, làm cơ sở triển khai dự án. 

Đồ án quy hoạch do đơn vị tài trợ kinh phí nghiên cứu lập, sau khi phê duyệt 
sẽ do UBND tỉnh Phú Thọ toàn quyền quản lý, sử dụng và không hoàn trả kinh 
phí cho đơn vị tài trợ. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo 
các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu, và đất đai. 

YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC
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2.2. Để xuất ý tưởng lập quy hoạch

Đối với các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc đã có quy hoạch 
xây dựng được duyệt nhưng cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát 
triển: Nhà đầu tư thực hiện đề xuất ý tưởng lập quy hoạch bằng văn bản báo cáo 
UBND tỉnh chấp thuận; hoặc chuyển sang thực hiện từ Mục II của chương này nếu có 
văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch của UBND tỉnh kèm theo vị 
trí, ranh giới và diện tích rõ ràng.

Trong trường hợp nhà đầu tư tài trợ kinh phí cấp huyện (hoặc đơn vị được UBND tỉnh 
giao) triển khai trình tự lập, trình thầm định, phê duyệt nhiệm vụ và đô án quy hoạch 
xây dựng theo quy định tại Điều 20 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trường hợp nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch: Căn cứ các nội dung đã được 
UBND tỉnh chấp thuận đề xuất ý tưởng lập quy hoạch, Nhà đầu tư tài trợ sản phẩm 
quy hoạch triển khai trình tự lập quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 20 Luật 
Xây dựng số 50/2014/QH13, cụ thể như sau:

 � Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, chuyển sản phẩm cho UBND cấp huyện 
(hoặc đơn vị được UBND tỉnh giao) để tổ chức thẩm định, phê duyệt;

 � Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự 
nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, 
quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng;

 � Lập đồ án quy hoạch xây dựng, chuyển sản phẩm cho UBND cấp huyện (hoặc 
đơn vị được UBND tỉnh giao) để tổ chức thẩm định, phê duyệt; 

II. LẬP, THẨM ĐỊNH, VÀ PHÊ DUYỆT  
QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thực hiện theo các quy định tại Điều 5, Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 và Điều 14 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng...; 

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về 
hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và 
quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 01/2013/TT-BXD 
ngày 08/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, 
quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
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Thành phần hồ sơ: 

Nhà đầu tư căn cứ bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản 
lý của Sở Xây dựng và đã được UBND tỉnh Phú Thọ công bố có hiệu lực hiện hành để 
tham chiếu lập hồ sơ theo quy định.

Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

 z Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

 z Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận, hẹn ngày trả cho tổ chức, cá nhân, và 
chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xử lý.

Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng:

 z Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc phòng chuyên môn tiến hành thẩm định, nếu hồ sơ không hợp lệ thì 
chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để yêu cầu tổ chức hoàn thiện theo 
quy định, sau đó nộp lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Phú Thọ.

 z Trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với nhiệm vụ và 25 ngày làm việc đối với đồ 
án quy hoạch, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng thẩm định, lập Tờ 
trình và gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND Tỉnh.

 z Trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với nhiệm vụ và 15 ngày làm việc đối với 
đồ án quy hoạch, kể từ ngày nhận được hồ sơ và Tờ trình của Sở Xây dựng, Văn 
phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Phần bản vẽ kèm theo nhiệm vụ quy hoạch:

 z Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch 
chung đô thị đã được phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp.

 z Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng. 
Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

Phần bản vẽ đồ án quy hoạch:

1 Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình  
tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

2 Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất 
xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

3 Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản 
đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

4 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền  
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

5 Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền  
bản đồ địa tỉnh tỷ lệ 1/500;

6 Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các 
tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

7 Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền  
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

8 Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền  
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

9 Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình 
công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu 
có). Thể hiện trên nền bản đồ theo tỷ lệ thích hợp;

10 Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư  
số 06/2013/TT-BXD;

Phần văn bản đối với nhiệm vụ quy hoạch:

 z Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt;

 z Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ;

 z Dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

 z Các văn bản pháp lý có liên quan;

 z Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội 
dung nhiệm vụ quy hoạch;

 z Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
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Phần văn bản đối với đồ án quy hoạch:

 z Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;

 z Thuyết minh tổng hợp bao gồm các bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình 
ảnh minh hoạ và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với kí hiệu và ghi chú rõ 
ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan;

 z Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: Nội dung theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo.

 z Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án;

 z Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;

 z Các văn bản pháp lý có liên quan;

 z Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho 
thuyết minh; bản vẽ minh hoạ; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản 
pháp lý liên quan.

 z Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội 
dung đồ án quy hoạch;

 z Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;

 z Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

Nhà đầu tư căn cứ văn bản phê duyệt của UBND tỉnh để chuyển hồ sơ cho đơn vị 
được giao chủ trì, phê duyệt quy hoạch.

Đơn vị thẩm định: 

Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện: Đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp. 

II. LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Việc lựa chọn nhà dầu tư dự án (trừ dự án thứ cấp thực hiện trong khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp không thuộc dự án đầu tư có công nghệ cấm và 
hạn chế chuyển giao và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt) thực hiện theo một trong các quy trình sau:

Đấu giá quyền  
sử dụng đất

Đấu thầu lựa chọn  
nhà đầu tư

Chấp thuận  
chủ trương đầu tư

Tùy tính chất của dự án cụ thể, cơ quan đầu mối về đầu tư báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, quyết định việc yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thủ tục lập, thẩm định, 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo 
vệ môi trường trước hoặc sau khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư, cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

 z Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

 z Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

 z Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

 z Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

 z Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; 

 z Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở 
làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn 
liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; 

 z Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân; 

 z Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất,  
tiền thuê đất. 

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT1.
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Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất  
phải có đủ các điều kiện sau đây: 

Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 
và Điểu 56 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13; 
Phái bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án dầu tư theo quy định tại Điều 58 
của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để 
thực hiện dự án đầu tư.

Quy trình đấu giá:

Trên cơ sở kế hoạch và thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, Nhà đầu tư nộp hồ sơ đấu giá theo hướng dẫn tại Thông 
tư số 14/2015/ TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường-Bộ Tư pháp.

Đã có kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm 
của cấp huyện được cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt;

Đất đã được giải 
phóng mặt bằng, đất 
có tài sản gắn liền với 
đất mà tài sản thuộc 
sở hữu nhà nước; 

Có phương án đấu 
giá quyền sử dụng 
đất được cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt. 

 

các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

 z Giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

 z Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điểu 110 cùa 
Luật Đất đai số 45/2013/QH13; 

 z Sừ dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoàn 2 Điều 56 của Luật Đất 
đại số 45/2013/QH13; 

 z Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản; 

 z Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội 
và nhà ở công vụ; 

 z Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định 
điều động của cơ quan có thẩm quyền; 

 z Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất 
ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; 

 z Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; 

 z Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký 
tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai 
hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu 
tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền 
thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện 
theo quy định của pháp luật có liên quan.. 

Điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất 
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Thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị 
định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ. 

Phạm vi điều chỉnh đối với dự án có sử dụng đất: Gồm các dự án sử 
dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch 
vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh 
theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Điều 13 Luật 
Chuyển giao công nghệ:

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất

Quy trình thực hiện: Việc lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án đầu 
tư có sử dụng đất và triển khai tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
được thực hiện theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 
của Chính phủ.

Số lượng hồ sơ 04 bộ

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh Phú Thọ

Thời gian giải quyết Không quá 25 ngày làm việc

Đơn vị thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ 
(Đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp)

Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đã được duyệt theo quy định của 
pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử 
dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp 
luật về phát triển đô thị.

Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 
(nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 
1/5.000 theo quy định của pháp luật.

Không đủ điểu kiện để to chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu 
giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải 
có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp 
luật về đất đai;

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị 
trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có 
quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô 
sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực 
không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân 
số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong 
đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn 
ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ2. 3.

2.1

3.1

3.2

2.2

2.3
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Thành phần hồ sơ:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi 
rõ nếu dự án không được chấp thuận;

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong 
các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 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 đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng 
lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình 
thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và 
phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về 
hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử 
dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác 
động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường 
(nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất 
dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng 
đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án 
đầu tư;

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án 
thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 
chuyển giao công nghệ;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy 
định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư: Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế 
quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Đầu tư theo 
hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

CẤP, ĐIỀU CHỈNH, THU HỒI 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

4.

Sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đối với trường hợp dự án 
phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư làm thủ 
tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công tinh Phú Thọ tại bộ phận Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấp chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật 61/2020/QH14.

 � 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư;

 � 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm 
a khoản này.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật 61/2020/QH14, 
nhà đầu tư được cấp nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
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Điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư/ 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 � Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

 � Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

 � Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của 
Luật đầu tư số 61/2020/QH14;

 � Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử 
dụng (nếu có);

 � Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi 
ro nếu dự án không được chấp thuận;

b. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
c. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong 

các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu 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 đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng 
lực tài chính của nhà đầu tư;

d. Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình 
thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và 
phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về 
hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử 
dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác 
động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường 
(nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

e. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất 
dự án đầu tư;

f. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng 
đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án 
đầu tư;

g. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án 
thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 
chuyển giao công nghệ;

Trình  tự, thời gian giải quyết:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh (nếu hồ sơ hợp lệ) hoặc được hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ chưa 
hợp lệ). Thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Bộ phận Sở Kế hoạch và Đầu tư 
hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm phục vụ hành chính công Phú Thọ

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thời gian thẩm định: 

Không quá 15 ngày làm việc.

h. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
i. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của 

nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thành phần hồ sơ:

 � Văn bản để nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 � Báo cáo tỉnh 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 

 � Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (nếu có).

Đơn vị thẩm định:

 � Sở KH&ĐT: Đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.

 � BQL Khu kinh tế: Đối với các dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp.



ĐẢM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN,  
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG  
TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

5. 6.

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ 
ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Trừ các trường hợp sau đây:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền 
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận 
chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành 
việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp 
thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án 
đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất của người sử dụng đất khác.

Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu 
tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% 
vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai 
đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai 
đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

5.1

5.2

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà 
đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt 
hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư số 
61/2020/QH14;

b. Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án 
đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư 
số 61/2020/QH14;

c. Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển 
nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất;

d. Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất 
động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự 
án bất động sản;

e. Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

f. Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều 
này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Thành phần hồ sơ:

 � Văn bản để nghị điều chỉnh dự án đầu tư; bảo cáo tỉnh hinh thực hiện dự án 
đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; 

 � Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý 
tương dương; 
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 � Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc ho chiểu đoi với nhà đầu tư 
là cá nhân, bàn sao Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác 
có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư 
nhận chuyện nhượng; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản 
quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

 � Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án 
đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài 
chính của công ty mẹ, cam kět hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh 
về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính 
của nhà đầu tư

Thời gian giải quyết: 

 � 26 ngày làm việc đối với thủ điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư;

 � 10 ngày làm việc đối với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đơn vị thẩm định:

 � Sở KH&ĐT: Đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.

 � Ban quản lý Khu công nghiệp: Đối với các dự án nằm trong khu kinh tế, khu 
công nghiệp.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ  DUYỆT BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) theo quy 
định tại Khoàn 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh 
giá môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Danh mục này gồm 113 dự án phải 
đánh giá tác động môi trường. 

Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đưoc thực hlện trong giai đoạn chuẩn bị 
dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và Điểm 2 
Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 

Thành phần hồ sơ để nghị thẩm định bảo cáo ĐTM theo theo quy định tại mục 8 Khoàn 
5 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 

Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM quy định tại mục 10 Khoản 5 Điều 1 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 
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Trách nhiệm và thời hạn giải quyết

a. Trình tự giải quyết:

b. Thời gian giải quyết:

Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh hoặc cơ quan 
được giao nhiệm vụ thẩm định (gọi là cơ quan thẩm định).

Bước 1

Phê duyệt và gửi kết quả

Cơ quan thường trực thẩm định trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến. 
UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không 
phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

UBND cấp tỉnh gửi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động 
môi trường đến chủ dự án; Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, 
UBND cấp xã xã nơi thực hiện dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban 
quản lý các KCN đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp.

Bước 4

Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:  
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Tối đa là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Tối đa là 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc Phụ lục 
IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến 
cơ quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-
CP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá 
tác động môi trường.

Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:  
tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc.

Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan thẩm định, xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp 
hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày, cơ quan thẩm 
định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Bước 2

Thẩm định hồ sơ: Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi 
trường thông qua Hội đồng thẩm định hoặc thông qua việc lấy ý kiến 
cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trong quá trình thẩm định (trong trường hợp cần thiết), cơ quan thẩm 
định được tiến hành các hoạt động: kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực 
thực hiện dự án; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia liên quan; tổ chức họp 
chuyên gia theo chuyên đề.

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với 
kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với 
điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan 
thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, gồm:

01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo 
kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ 
dự án ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo 
kể cả phụ lục với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại khoản 
13 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổ, bổ sung bởi 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP kèm theo 01 đĩa CD trong đó chứa 01 
tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo 
và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét 
(scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).

Bước 3



Thành phần hồ sơ

Thẩm quyền tổ chức thẩm định

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Thành phần hồ sơ

Trình tự, thời gian giải quyết

 � 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 
theo Mẫu số 05, Phụ lục VI, Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019;

 � 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thật của dự án đầu 
tư hoặc các tài liệu tương đương;

 � 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Mẫu số 4, Phụ lục VI, Mục 
I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019. 
Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự 
án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền) tổ chức thẩm định, 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cùa các dự án đầu tư trên địa bàn 
của mình (các dự án thuộc thẩm quyển quyết định phê duyệt đầu tư của tỉnh), trừ 
các dự án thuộc thẩm quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Điểm 1 
Khoản 11 Điểu 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật Báo vệ Môi trường. 

Thời điểm đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Chủ dự án, phương án sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan 
có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ (theo quy định tại Điểu 31 Luật Bảo vệ môi trường 
số 55/2014/QH13). 

 � 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

 � 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án.

 � 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng dự án.

 � Trinh tự giải quyết: Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi 
trường đến Bộ phận Tài nguyên và môi trường trường thuộc Trung tâm phục 
vụ hành chính công cấp tinh hoặc Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện 
(hoặc cấp xã khi được ủy quyền) để được xác nhận. 

 � Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ.

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG2.
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V. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT;  
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYẾN SỬ DỤNG ĐẤT,  
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý:

Thời gian thực hiện: 12 ngày làm việc

 � Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

 � Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở tài 
nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa 
đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính 
thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

 � Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo 
bản thuyết minh dự án đầu tư. 

 � Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, 
cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo 
quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với 
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; 
dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất. 

Nhà đầu tư lập hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận Tài nguyên và Môi trường, 
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh. Đối với trường hợp phải thực hiện 
bồi thường giải phóng mặt bằng thì phải thực hiện xong công tác giải phóng 
mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất.

1.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử 
dụng đất Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Đieu 68 Nghị dịnh so 43/2014/
NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

2.

Trình tự và thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trình tự và thời gian giải quyết 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất thực hiện theo bộ thủ tục hành chính do UBND tinh quy định. 

3.

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

4.

 � Thời gian giải phóng mặt bằng tính từ ngày có thông báo thu hồi đất đến ngày 
UBND cấp huyện có văn bản xác nhận hoàn thành công tác GPMB đến làm 
thủ tục giao đất, cho thuê đất: 

 � Nhà đầu tư căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, thời gian thực hiện dự án theo 
quyết định chấp thuận đầu tư dự án, phối hợp với UBND cấp huyện nơi có đất 
bị thu hồi lập kế hoạch tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng.

 � Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất;

 � Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa đổi , bổ 
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

 � Luật Đất đai năm 2013;

 � Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
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VI. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN;  
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

Căn cứ văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Nhà đầu tư tổ chức 
lập dự án đầu tư xây dựng. Nội dung dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với 
yêu cầu của từng loại dự án và phù hợp quy định tại Điều 54, 55 Luật Xây 
dựng số 50/2014/QH13.

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Thiết kế cơ sở:

Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng:

Thành phần hồ sơ:

Văn bản pháp lý:

Địa điểm nhận hồ sơ:

Bộ phận Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

Thời gian thẩm định: 

 z Thiết kế cơ sở dự án nhóm B: Không quá 20 ngày làm việc. 

 z Thiết kế cơ sở dự án nhóm C: Không quá 15 ngày làm việc.

(Việc phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C theo các tiêu 
chí quy định của pháp luật về đầu tư công). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng 
thuộc dự án, bảo đàm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. 

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 
của Chính phủ. 

 z Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 01 Phụ lục II của Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ);

 z Hồ sơ thẩm định:

 z Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

 z Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

 z Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

 z Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và thông 
tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; Giấy phép 
nhà thầu nước ngoài (nếu có); Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các 
chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà 
thầu thiết kế.

 z Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

 z Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển (hoặc tuyển 
chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

 z Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

 z Quy hoạch chi tiết 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 
20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

 z Văn bản cho ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy; báo cáo đánh giá tác động 
môi trường; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu có);

 z Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

 z Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị (nếu có);

 z Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).
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Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng  
triển khai sau thiết kế cơ sở 

Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của dự án, thẩm định thiết kế, dự toán xây 
dựng: Thực hiện theo Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 
Chính phủ và quy định hiện hành của UBND tỉnh. 

Thành phần hổ sơ trình thẩm định thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở: 

Tờ trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình (theo Mẫu số 06 Phụ lục 
II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

Cấp giấy phép xây dựng
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do 
cơ quan nhà nước có thấm quyền cấp theo quy định theo quy định tại Luật Xây dựng, 
Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, Khoản 2 Điểu 23 Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP. 

Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

 z Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn;

 z Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, 
người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch 
nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;

 z Xây dựng công trình tạm (quy định cụ thể tại điều 131 Luật xây dựng số 
62/2020/QH14); 

 z Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải 
tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến 
trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải 
tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn 
kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, 
nổ và bảo vệ môi trường;

 z Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo 
quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 
động theo quy định của Chính phủ;

Hồ sơ thẩm định:

 z Hồ sơ khảo sát xây dựng;

 z Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

 z Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và 
thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 
Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); Chứng chỉ hành nghề của các chức 
danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu 
thiết kế.

Văn bản pháp lý:

 z Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

 z Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

 z Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

 z Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy; báo cáo đánh 
giá tác động môi trường; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của 
cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

 z Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

 z Các văn bản khác có liên quan. 

Thời gian thẩm định: 

 z Không quá 30 ngày làm việc (đối với công trình cấp II và cấp III) kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.

 z Không quá 20 ngày làm việc (đối với các công trình còn lại) kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.
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Trình tự các thù tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đô 
thị được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND Tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, 
HĐND, UBND Tỉnh; Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; các Sở, ban, ngành và 
UBND cấp huyện) giải quyết, bao gồm: 

 � Đề xuất địa điểm, ý tưởng nghiên cửu quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt 
quy hoạch chi tiết. 

 � Thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 99/2015/
NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (trường hợp chưa có chủ đầu tư; 
trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất ở hợp pháp thì thực hiện luôn 
thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

 � Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo 03 hình thức: Đấu giá quyền sử 
dụng đất, đấu thầu dự án, chỉ định trực tiếp chủ đầu tư (quyết định chủ trương 
đầu tư). 

 � Lập, thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư; thiết kế kỹ thuật, thiet kế bản 
ve thi công và du toán theo quy định pháp Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 
Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. 

 � Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết 
bảo vệ môi trường. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 � Cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thực hiện 
việc huy động vốn (nếu có); thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua 
(đối với nhà ở xã hội).

CHƯƠNG III 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
NHÀ Ở, DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ

 z Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, 
công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng 
hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt;

 z Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết 
quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê 
duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo 
quy định của Luật xây dựng số 62/2020/QH14;

 z Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, 
dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt;

 z Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng 
và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 
hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở 
miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, 
khu di tích lịch sử - văn hóa.

Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình:

 z Việc cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 
62/2020/QH14 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Mục 4, Chương II 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 cùa Chính phủ; Quyết định số 
06/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp 
cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy phép xây dựng đối 
với công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 z Thời gian cấp phép xây dựng tối đa không quá 30 ngày làm việc,  
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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I. Chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch và quy hoạch xây dựng dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị 

Trình tự, hồ sơ, thủ tục chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch và quy hoạch xây 
dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị thực hiện theo hướng dẫn tại 
Mục I, Chương II Cẩm nang này. 

II. Lựa chọn nhà đấu tư thực hiện dự án (đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự 
án; chỉ định trực tiếp chủ đầu tư) 

Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, 
dự án khu đô thị 

Thực hiện theo hưong dẫn tại ý 1, mục III, Chương II Cuốn tài liệu này 
và theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 
30/6/2016 của Bộ Xây dựng. 

Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị 
Thực hiện theo hưởng dẫn tại ý 2, mục II, Chương II Cuốn tài liệu này. 

Chỉ định trực tiếp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở 
tái định cư 

 � Chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (Điểu 8 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Điều 57 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13). 

 � Chi định chủ đầu tư dự án nhà ở phục vụ tái định cư (Điều 38 Luật Nhà ở số 
65/2014/QH13 và Điều 27 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
của Chính phủ). 

Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Việc 
lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được 
thực hiện theo quy định tại: Điều 9 Nghị định số 101/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ; Điéu 3 và Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BXD 
ngày 30/6/2016 cùa Bộ Xây dựng và điều kiện cụ thể của từng dự án. 

1.

2.

3.

4.

III. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị 

Hồ sơ, trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án 
khu đô thị Theo quy định tại Khoán 3, Điều 9, Nghị định số 99/2015/ND-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ 

IV. Cấp, điều chính, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thực hiện theo quy định tại ý 4, Mục I Chương II Cuốn tài liệu này. 

V. Bảo đảm thực hiện dự án, chuyển nhượng và giản tiến độ đầu tư dự án 

Thực hiện theo quy định tại ý 5 Mục II Chương II Cuốn tài liệu này. 

VI. Dự án đấu tư, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công 
trình xây dựng, bảo vệ môi trường, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tải sản gắn liền với đất 

Thực hiện theo quy định tại Mục IV, V, VI Chương II Cuốn tài liệu này

VII. Huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội,  
nhà ở để phục vụ tái định cư 

Huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Điều 9 Thông tư số 19/2016/
TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. 

Huy động vốn cho phát triển nhà ở xã hội: Thực hiện theo quy định tại Điều 63 
Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Điều 10 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính phủ. 

Huy động vốn cho phát triển nhà ở đế phục vụ tái định cư: Thực hiện theo quy định 
tại Điều 72 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Điều 29 Nghị định số 99/2015/ND-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

VIII. Tham định giá bản, giá cho thuê, giá cho thuê mua  
nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng.
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Các dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư

(Theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

Đầu tư tại địa bàn: Thành phố Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao.  3 11

Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 3 15

Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. toàn bộ thời gian

Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp,  
cụm công nghiệp, khu chế xuất.

toàn bộ thời gian

Đầu tư tại địa bàn: Thành phố Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao.  3 3

Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 3 11

Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 3 15

Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 3 7

Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 3 11

Các dự án ưu đãi đầu tư

(Theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

Các dự án không nằm trong danh mục ưu đãi và đặc biệt ưu đãi đầu tư

MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

TOÀN BỘ 
THỜI GIAN

SAU THỜI GIAN  
XÂY DỰNG (NĂM)

TRONG THỜI GIAN  
XÂY DỰNG (NĂM)

ƯU ĐÃI TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
(Theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định 
về thu tiền thuê đất, thuê mặt  nước)

CHƯƠNG IV: CÁC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
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Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn.

10 15 4 9

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh 
mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công 
nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư 
mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu 
tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - 
kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; 
đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; sản xuất 
sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật 
liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu 
hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; sản xuất thiết bị ô nhiễm môi trường, 
thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo bệ môi trường; thu 
gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

10 15 4 9

Dự án có vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm và 
có tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu

10 15 4 9

MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ  
SUẤT 
(%)

THỜI HẠN 
ÁP DỤNG (NĂM)

THỜI HẠN 
MIỄN (NĂM)

THỜI HẠN 
GIẢM 50% (NĂM)

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu 
tiền thuê đất, thuê mặt  nước)
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Dự án có vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm 
kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sao 3 
năm kể từ năm có doanh thu.

10 15 4 9

Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn.

17 10 2 4

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: Sản xuất thép cao cấp; 
sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức 
ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

17 10 2 4

Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực XH hóa thực hiện trên địa bàn Thành phố Việt Trì, 
Thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao

4 5

Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực XH hóa thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

4 9

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TIẾP)
(Theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu 
tiền thuê đất, thuê mặt  nước)

MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ  
SUẤT 
(%)

THỜI HẠN 
ÁP DỤNG (NĂM)

THỜI HẠN 
MIỄN (NĂM)

THỜI HẠN 
GIẢM 50% (NĂM)
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Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Tất Thành, P. Tân Dân, TP. Việt Trì 
Điện thoại: 0210 3812 494    Fax: 0210.3811485 

Sở Xây dựng Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, P. Tân Dân, TP.́ Việt Trì 
Điện thoại: 0210.3846534    Fax: 0210.3846598

Sở Công thương Phú Thọ
Số 337, đường Châu Phong, P. Gia Cẩm, Tp.Việt Trì 
Điện thoại: 0210 3846 525    Fax: 0210 3817 558.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành , P. Tân Dân, TP. Việt Trì 
Điện thoại: 02103.847.911    Fax: 02103.847.911 

Cục thuế tỉnh Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, TP. Việt Trì 
Điện thoại: 0210 6250 655    Fax: Fax 0210.3846778

Chi Cục Hải quan tỉnh Phú Thọ
1466 Đường Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì 
Điện thoại: 0210 848786    Fax:0210 848787

CÁC ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú thọ
398 Đường Trần Phú, P. Tân Dân, TP. Việt Trì 
Điện thoại: 0210 2222 555

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Phú Thọ
 Đường Nguyễn Trần Phú , P. Tân Dân , TP. Việt Trì 
 Điện thoại: 0210 3993 199    Fax: 0210 3993 199

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ
ĐC: Đường Trần Phú, P. Tân Dân, TP. Việt Trì 
Điện thoại: 0210.384 6581    Fax: 0210.384 0955

Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Phú Thọ
Số 332, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Việt Trì 
Điện thoại: 02103843021    Fax:02103844997
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