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THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI 

 
Quy trình đầu tư 

Bước 1: Đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp, xác định vị trí trí dự án và ký kết Hợp 

đồng thuê đất sơ bộ 

 Nhà đầu tư thỏa thuận trực tiếp với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu 

công nghiệp về vị trí lựa chọn để triển khai dự án đầu tư, diện tích đất dự kiến sẽ thuê và vị 

trí lô đất căn cứ vào quy hoạch được duyệt để triển khai dự án. Ngay sau đó nhà đầu tư cần 

ký Hợp đồng thuê đất sơ bộ và đặt cọc tiền để giữ chỗ. 

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường 

hợp thuộc diện hoặc không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Hồ sơ nộp tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh) 

 Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư: 04 bộ hồ sơ. Bao gồm: 

 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Bản chính); (Mẫu QT-DT-31/BM 01). 
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 Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách 

pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (Bản sao). 

 Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu QT-DT-31/BM 02) bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực 

hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa 

điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh 

giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Bản chính). 

 Bản sao 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 thuyết minh năng lực tài chính của 

nhà đầu tư (Bản sao). 

 Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác 

nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (Bản chính). 

 Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao 

theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, gồm các nội dung: tên công nghệ, 

xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử 

dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính, năm sản xuất (Bản chính). 

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

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban quản lý Khu 

kinh tế, công nghiệp tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên 

quan để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định sau: 

a) Trường hợp dự án đã được UBND tỉnh thống nhất địa điểm nghiên cứu đầu tư, thủ tục quyết 

định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định sau:  

 Trường hợp dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Mục 2, Ban quản lý Khu kinh tế, công 

nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư mà không phải trình 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư (trừ những dự án trọng điểm thực hiện theo yêu 

cầu của UBND tỉnh). 

 Trường hợp dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Mục 2, Ban quản lý Khu kinh tế, 

công nghiệp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

b) Trường hợp dự án chưa được UBND tỉnh thống nhất địa điểm nghiên cứu đầu tư, Ban quản 

lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương trước khi thực hiện 

thủ tục quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điểm a Khoản này. 

Bước 3: Ký hợp đồng thuê đất chính thức và nhận bàn giao mặt bằng 

 Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư ký Hợp đồng thuê đất chính 

thức. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp có trách nhiệm 

hoàn tất các thủ tục, hồ sơ địa chính cần thiết về việc cho thuê lại đất, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. 

Bước 4: Hoàn tất các thủ tục hành chính sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư 
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 Thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo 

quy định của Luật doanh nghiệp 2014. 

 Thực hiện khắc con dấu, đăng ký mẫu dấu (nếu có) và thông báo sử dụng mẫu dấu theo quy 

định của pháp luật. 

 Mở tài khoản ngân hàng và thực hiện thủ tục thông báo theo quy định pháp luật. 

 Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài; Đăng ký các thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú, 

cho người nước ngoài (đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động là người nước 

ngoài); Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;… 

Bước 5: Hoàn tất các thủ tục thẩm định, thiết kế và xây dựng dự án, công trình 

1. Thực hiện việc đấu thầu hoặc tuyển chọn tư vấn thiết kế theo quy định của pháp luật 

hiện hành về đấu thầu. Việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch mặt bằng và thiết kế kỹ 

thuật đã được phê duyệt 

2. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết/quy hoạch tổng mặt bằng 

Nhà đầu tư lập và nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (khu đất 

từ 5ha trở lên), quy hoạch tổng mặt bằng (khu đất dưới 5ha) tại Ban quản lý Khu kinh tế, công 

nghiệp tỉnh. 

 Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. Thời gian Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định 

của cơ quan, bộ phận thẩm định, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ 

lý do. 

 Thời gian thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng không quá 23 ngày, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. Thời gian Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng 

mặt bằng không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của cơ quan, bộ phận 

thẩm định, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

a. Hồ sơ đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: 01 bộ hồ sơ. 

 Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch (theo mẫu) (01 Bản chính). 

 Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế (02 Bản sao). 

 Thuyết minh tổng hợp bao gồm các bản vẽ Quy hoạch in màu thu nhỏ (hồ sơ Quy hoạch 

theo Nhiệm vụ thiết kế được duyệt) (08 Bản chính). 

 Các bản vẽ quy hoạch được in màu đúng tỷ lệ quy định, có đóng dấu xác nhận của Chủ 

đầu tư và đơn vị tư vấn (08 bộ Bản chính). 

 Các văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan, cơ quan quản lý chuyên ngành 

về quy hoạch xây dựng, thông báo kết luận của UBND tỉnh về đồ án (nếu có); Bản tổng 

hợp về việc lấy ý kiến dân cư trong vùng lập quy hoạch (nếu có) (02 Bản sao). 

 Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt (02 Bản chính). 

 Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án (02 Bản chính).  

 Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và chứng chỉ hành nghề của cá 

nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch (02 bộ Bản sao). 

b. Hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng: 01 bộ hồ sơ. 

 Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ 

(Bản chính). 
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 Văn bản chủ trương của cấp có thẩm quyền (Bản sao). 

 Hồ sơ thuyết minh dự án và văn bản liên quan (Bản chính). 

 Bản vẽ tổng mặt bằng (Bản chính). 

 Phương án kiến trúc công trình (Bản chính). 

 Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phù hợp với quy hoạch phân 

khu; Đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu 

vực xung quanh (Bản chính). 

 Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và chứng chỉ hành nghề của cá 

nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch (02 bộ Bản sao). 

 Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt (02 Bản chính).  

 Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án (02 Bản chính). 

 Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án (02 đĩa CD). 

3. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình 

 Cơ quan tiếp nhận: Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. 

 Thời hạn giải quyết (Khoản 4 Điều 11 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng). 

 Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, như sau: 

 Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm A. 

 Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B. 

 Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C. 

 Hồ sơ bao gồm: 

 Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở. 

 Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ chốt. 

 Tờ trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở 

điều chỉnh theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ. 

 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong trường hợp thẩm định dự án/dự án 

điều chỉnh; hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ) trong trường hợp thẩm định thiết 

kế cơ sở/thiết kế điều chỉnh. 

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

 Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án. 

 Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền. 

 Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án. 

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

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

4. Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy 

 Nhà đầu tư có dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành theo Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
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Phòng cháy và Chữa cháy (viết tắt là “Nghị định 79/2014/NĐ-CP”) nộp hồ sơ để xin thẩm 

duyệt phòng cháy chữa cháy tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. 

 Thời hạn giải quyết (Khoản 5 Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP). 

 Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cụ thể như sau: 

 Thiết kế cơ sở không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 05 ngày 

làm việc đối với dự án nhóm B và C. 

 Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công không quá 15 ngày làm việc đối với dự 

án nhóm A, không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C. 

 Thủ tục bao gồm: 

 Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu 

tư (TDTK về PCCC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở)  

 Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền (TDTK về PCCC đối với Hồ sơ thiết kế 

cơ sở).  

 Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình (TDTK về PCCC đối với Hồ sơ thiết kế cơ 

sở hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công).  

 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp 

phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định 

79/2014/NĐ-CP . 

 Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (TDTK 

về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công).  

 Văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền (TDTK về PCCC đối với hồ sơ 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công) . 

 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những 

nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 

Điều 13 Nghị định 79/2014/NĐ-CP.  

 Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy 

và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây 

dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ…  

5. Thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện hoặc liên hệ với Ban Quản lý khu kinh 

tế, công nghiệp tỉnh để được hướng dẫn thực hiện việc thỏa thuận về cấp nước, thoát 

nước, cấp điện 

6. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký 

kế hoạch bảo vệ môi trường 

 Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

 Đối tượng thực hiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Khoản 1 Điều 12 

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, viết tắt 

“Nghị định 18/2015/NĐ-CP”): Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP. 

 Cơ quan tiếp nhận (Khoản 5 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, viết 

tắt là “Nghị định 40/2019/NĐ-CP”): Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 
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(đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường); Cơ quan chuyên 

môn được giao nhiệm vụ thẩm định của các Bộ, ngành khác. 

 Thời hạn giải quyết:  

 Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ (Khoản 2 Điều 8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT 

về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường, viết tắt là “Thông tư 27/2015/TT-BTNMT”): tối đa 05 ngày làm việc. 

 Thời hạn thẩm định (Khoản 5 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP): 

* Thời hạn tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; riêng đối với các 

dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Phụ lục IIa, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

40/2019/NĐ-CP, thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; 

* Thời hạn tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định của các bộ, cơ quan ngang 

bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; riêng đối với các dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa, Mục I, Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

* Thời hạn thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan không quá 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Thời hạn phê duyệt (Khoản 2 Điều 9 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT): 20 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: 

 Cơ quan tiếp nhận và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Điểm d Khoản 1 Điều 19 

Nghị định 18/2015/NĐ-CP): Ban Quản lý khu công nghiệp xác nhận đăng ký kế hoạch 

bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

trong khu công nghiệp thuộc quyền quản lý. 

 Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:  

 Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 

Phụ lục VII, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số số 40/2019/NĐ-CP. 

 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 

Phụ lục VII, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số số 40/2019/NĐ-CP. 

 Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

7. Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 

 Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì sau khi được 

quyết định chủ trương đầu tư và trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của 

pháp luật về đầu tư thông qua Văn bản thỏa thuận ký quỹ giữa nhà đầu tư và Ban Quản lý 

khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. 

8. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình 

 Cơ quan tiếp nhận: Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. 
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 Thời hạn giải quyết: Khoản 8 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng quy định thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng 

công trình cấp I, cấp đặc biệt không quá 40 ngày; công trình cấp II, III không quá 30 ngày; 

công trình còn lại không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Hồ sơ bao gồm: 

 Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP. 

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

 Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

cơ quan có thẩm quyền (bản sao chứng thực nếu có). 

 Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán gồm: Hồ sơ khảo sát xây dựng; Hồ sơ thiết 

kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ. 

 Hồ sơ năng lực của các nhà thầu gồm: Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà 

thầu thiết kế xây dựng công trình; Giấy phép đối với nhà thầu nước ngoài; Chứng chỉ 

hành nghề của các chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế. 

 Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt. 

 Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

 Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có). 

9. Thủ tục xin giấy phép xây dựng 

 Đối tượng thực hiện: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, trước 

khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trừ trường hợp 

được miễn theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

 Cơ quan tiếp nhận (Điểm d Khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp 

giấy phép xây dựng): Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. 

 Thời hạn giải quyết (Khoản 1 Điều 102 Luật xây dựng 2014): Trong thời hạn 7 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Thủ tục bao gồm: 

 Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật 

về xây dựng, mỗi bản gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng dự án 

từng giai đoạn tỷ lệ 1/100-1/500, bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100-

1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình, Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chính từng công trình 

tỷ lệ 1/50-1/200. 

 Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình 

kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, 

thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50-1/200. 

 Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình (Đối với công trình theo dự án). 

 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-

BXD. 
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 Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của Ban 

Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đối với công trình theo quy định phải được thẩm 

định thiết kế. 

 Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của Chủ 

đầu tư thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD, kèm theo bản 

sao chứng chỉ hành nghề xây dựng. 

 Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu 

phải lập dự án đầu tư xây dựng. 

10. Kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, đưa công trình vào sử dụng của 

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

 Thời hạn giải quyết (Điểm d Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng): Trong thời hạn 15 ngày đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I hoặc 10 ngày đối với các công trình còn lại kể từ khi kết thúc kiểm tra. 

 Thủ tục: Nhà đầu tư Nộp bản Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, 

công trình xây dựng. 

Bước 6: Hoàn tất các thủ tục ưu đãi đầu tư 

 Tại Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, cụ thể: 

 Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận khoa học và công nghệ, nhà đầu tư căn cứ nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận khoa học và 

công nghệ để thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư. 

 Đối với dự án không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương 

đầu tư hoặc Giấy chứng nhận khoa học và công nghệ, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng 

ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này, quy định của pháp luật có 

liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư. 

 Thành phần hồ sơ: 

 Kê khai hoặc đề nghị áp dụng ưu đãi đầu tư; 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Văn bản quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với các dự án thuộc trường hợp cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư. 

 Cơ quan tiếp nhận: Đối với các ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập 

khẩu; ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các ưu đãi đầu tư khác, nhà 

đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan, 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng ưu đãi về đất đai và ưu đãi khác theo quy định 

của pháp luật. 

 Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn giải quyết của từng cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư đối 

với từng loại ưu đãi đầu tư. 


