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I. NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU 
TƯ, CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

1. Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch
vụ có cần đáp ứng điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là thuộc chương 
trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở theo quy định tại 
Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hay không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư [1], dự án 
đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định này khi 
đáp ứng điều kiện thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của 
pháp luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật 
về phát triển đô thị. 

Như vậy, theo quy định nêu trên, điều kiện về dự án thuộc chương trình, kế hoạch phát 
triển nhà ở chỉ áp dụng trong trường hợp dự án sử dụng đất có mục tiêu, hoạt động đầu 
tư xây dựng nhà ở và do đó không áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn 
phòng làm việc, công trình thương mại, dịch vụ không có mục tiêu, hoạt động xây 
dựng nhà ở. 

2. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu
giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không? 

Trả lời: 

Theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất được phân loại là dự 
án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp (không phải công trình dân dụng), 
do vậy không thuộc phạm vi dự án phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/ND-CP [2]. 

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai, đất khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu chế xuất là một trong các loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp, được phân biệt với đất thương mại, dịch vụ. Do vậy, căn cứ quy định này, dự 
án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất không 
phải là dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, dự án đầu tư 
xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc đối tượng 
được miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai và khoản 10 



Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu 
tiền thuê đất, thuê mặt nước[3]. 
 
Do vậy, dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế 
xuất thuộc trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư theo quy định tại Điều 14b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai[4]. 
 
Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án 
đầu tư tại một địa điểm thì lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 7 Điều 29 
Nghị định số 31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
 
3. Quy định trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về 
năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện áp dụng hình thức đấu 
thầu rộng rãi theo điểm a khoản 3 Điều 13 và điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP có hợp lý không? 

 
Trả lời: 
Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu (Điều 20, Điều 22) quy định về các hình thức lựa 
chọn nhà đầu tư bao gồm đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu…; Điều 21 Luật này quy 
định về đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ 
thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói 
thầu (không áp dụng đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư). 
 
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 13 và Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ- CP ngày 
28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà đầu tư[5], việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng 
ký thực hiện dự án nhằm xác định số lượng nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đáp 
ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm làm căn cứ áp dụng thủ tục chấp thuận 
nhà đầu tư hay tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. 
 
Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi trong trường hợp này là phù hợp với các quy định nêu 
trên để bảo đảm công bằng, minh bạch và lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực 
hiện dự án đầu tư. 
 
4. Việc lựa chọn nhà đầu tư trong số những nhà đầu tư hợp lệ theo quy định của pháp 
luật về đấu thầu trong trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên cũng nộp hồ sơ đề 
xuất một dự án đầu tư tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được thực 
hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/202 l/NĐ-CP, trường hợp dự án 
đầu tư không thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà 
có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại 



một địa điểm, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương 
đầu tư và giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn áp dụng pháp luật về đấu thầu để 
tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong số những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ hợp lệ. 
 
Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định cụ thể các điều, 
khoản sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác, bảo 
đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 
1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. 
 
5. Theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cơ quan lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương 
đầu tư là Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện. Tuy nhiên, theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP thì ngoài cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện còn có cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh 
như Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị, một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
UBND tỉnh có chức năng và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập đề xuất dự án. Như 
vậy, chưa có sự thống nhất về cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập đề xuất dự án giữa 
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/ND-CP. 
 
Trả lời: 
 
Quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập đề xuất dự án tại khoản 2 
Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP[6] chỉ áp dụng với dự án đầu tư có sử dụng đất 
và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu 
tư. 
 
Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 
31/2021/ND-CP. 
 
Do vậy, không có sự mâu thuẫn giữa quy định về cơ quan lập hồ sơ đề dự án theo 
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
6. Trong trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ vê năng lực, kinh 
nghiệm nhưng sau đó một nhà đầu tư có văn bản đề nghị không tham gia đấu thầu 
thực hiện dự án và chỉ còn lại một nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thì 
triển khai tiếp như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Việc chuẩn bị, nộp và đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và lựa 
chọn nhà đầu tư được quy định tại Điều 13 và Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-
CP.[7] Theo quy định này, việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm cửa nhà đầu tư 
đăng ký thực hiện dự án nhằm xác định số lượng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về 
năng lực, kinh nghiệm làm căn cứ áp dụng thủ tục chấp thuận nhà đầu tư hay tổ chức 
đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. 
 
Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư quan tâm trở lên đã được đánh giá đáp ứng yêu 



cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì dự án sẽ phải tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án mà không phụ thuộc vào việc một nhà đầu tư sau khi 
được đánh giá đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm có văn bản đề nghị không tham 
gia đấu thầu thực hiện dự án. 
 
7. Trường hợp dự án đã qua sơ tuyển theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP có từ 02 (hai) 
nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ tuyển thì việc lập hồ sơ mời thầu được thực 
hiện theo quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP hay Nghị định 25/2020/NĐ-CP? 
 
Trả lời: 
 
Khoản 3 Điều 90 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP[8] và điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 
số 09/2021/TT-BKHĐT đã quy định về việc chuyển tiếp đối với dự án đã phát hành hồ 
sơ mời sơ tuyển trước thời điểm Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 
Theo đó, nội dung hồ sơ mời thầu được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 
30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHDT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, 
kinh doanh bất động sản, đầu tư, xây dựng có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt hồ sơ 
mời thầu. 
 
8. Khi tổ chức đấu thầu, nhà đầu tư muốn tham gia đấu thầu khu đất thực hiện dự án 
nhưng không phải để thực hiện mục tiêu dự án như quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư (ví dụ gia công may mặc) mà để thực hiện mục tiêu khác (ví dụ sản xuất bao bì) 
thì việc tổ chức đầu thầu sẽ thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 29 Luật Đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương 
đầu tư. 
 
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP[9], đối với dự án thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, Quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn bản quyết định phê duyệt danh mục dự án 
đầu tư có sử dụng đất. Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo 
quy định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có 
liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án... 
 
Như vậy, về nguyên tắc, việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp này được thực hiện 
trên cơ sở Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 
 
Ngoài ra, khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu quy định về việc hủy thầu trong trường hợp 
“thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”. 
 
Do vậy, đề nghị xem xét cụ thể các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình lựa 
chọn nhà đầu tư để có căn cứ thực hiện theo quy định nêu trên. 



 
9. Cơ quan công bố Danh mục dự án sau khi có quyết định chủ trương đầu tư được 
phê duyệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư hay cơ quan tổ chức đấu thầu? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 25/2O2O/ND-CP,[10] Sở Kế hoạch 
và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế thực hiện công bố Danh mục dự án. 
 
10. Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, áp dụng hình thức đấu 
thầu quốc tế đối với dự án có sơ bộ chi phí thực hiện dự án từ 800 tỷ đồng trở lên và 
có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó 
có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, trong trường hợp dự án có sơ bộ chì 
phí thực hiện dự án từ 800 tỷ đồng trở lên, việc đăng tải danh mục, đăng tải thông báo 
mời quan tâm có phải thực hiện bằng cả hai ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh hay 
không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP[11], đối với dự án có 
sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gằm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ tám trăm tỷ đồng trở lên, ngoài việc đăng tải 
thông tin quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, thông tin dự án đâu tư có sừ dụng đắt 
phải được đăng tải với ngôn ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang thông tin điện 
tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có). 
 
Căn cứ quy định nêu trên, việc đăng tải thông báo mời quan tâm, danh mục dự án đầu 
tư có sử dụng đất thực hiện bằng cả hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiện nay, Hệ thống đã có chức năng đăng tải bằng 
tiếng Anh. 
 
11. Dự án đầu tư xây dựng mặc dù có tên gọi là khu đô thị, khu dân cư có quy mô dân 
số dưới 4.000 người hoặc dưới 20 ha thì có thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 
1 Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/202/NĐ-CP[12], việc đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện đối với dự án đầu tư có sử dụng đất để xây 
dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà 
ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ. 
 
Như vậy, theo quy định nêu trên thì các dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu 
đô thị; công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng nhà ở thương mại thuộc 
phạm vi dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị 
định 25/2020/NĐ-CP nêu trên. Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất thực 
hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này. 
 



12. Thẩm quyển chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư có các mục tiêu 
hỗn hợp gồm sân golf, các tiểu dự án dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng, 
sinh thái khác được xác định như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp dự án 
đầu tư có các mục tiêu, nội dung thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 
các cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền cao 
nhất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án. Do vậy, đề nghị căn cứ quy 
định này và quy định liên quan tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư để xác định 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án có mục tiêu hỗn hợp. 
 
13. Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật 
quy định tại điểm d khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư là trường hợp nào? 
 
Trả lời: 
 
Các trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật 
được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, khoản 2 và điểm đ khoản 5 
Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
Theo đó, các trường hợp khác không thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư là các trường hợp không thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất, 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu và pháp 
luật có liên quan. 
 
14. Dự án khai thác khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản có 
phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hay không? Nếu có thì việc đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện trước hay sau khi chấp thuận chủ trương 
đầu tư? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư, các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, dự án đầu tư có đề nghị cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất phải được chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. 
 
Căn cứ quy định nêu trên, dự án khai khác khoáng sản (trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản) phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp có 
đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc 
chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị 
định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản. Theo đó, hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản không có yêu cầu về văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 



 
15. Dự án đầu tư thuộc Danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn đã được UBND tỉnh phê duyệt có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương 
đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư không hay chỉ cần thực hiện theo điểm b khoản 
1 Điều 16 Nghị định 57/2018/NĐ-CP (trong trường hợp chỉ có 01 doanh nghiệp nộp 
hồ sơ)? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong 
trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn 
đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Do vậy, trường hợp dự án khuyến 
khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo 
quy định tại các Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. 
 
16. Dự án đã có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt và chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai truớc ngày 01/1/2021 hoặc dự án đang tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và chưa có kết quả trúng đấu giá 
trước ngày 01/1/2021 thì sau khi có quyết định công nhận trúng đấu giá quyền sử 
dụng đất có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 
thuận nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hay không? 
 
Trả lời: 
 
Điều 120 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục đối với dự án đã có 
phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt và chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai trước ngày 01/1/2021 hoặc dự án đang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai và chưa có kết quả trúng đấu giá trước ngày 01/1/2021. 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đối với dự án 
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 
quy định tại các Điều 30 và 31 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. 
 
17. Dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu 
thầu có phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện sau khi chấp 
thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ 



trương đầu tư. 
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 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 Đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ 
trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử 
dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
với chấp thuận nhà đầu tư. 
 
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 
thuận chủ trương đầu tư đối với các 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. 
 
Căn cứ các quy địnhnêu trên, các dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không thuộc 
các trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 và các điểm b, c, d khoản 1 Điều 32 của 
Luật Đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi 
đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 
 
18. Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP, trước khi chấp 
thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp 
vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh 
doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai. 
 
Điều 73 Luật Đất đai quy định đối với dự án sản xuất kinh doanh thì chủ đầu tư được 
thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện 
dự án sau khi xác định được chủ đầu tư (sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà 
đầu tư) thực hiện dự án. 
 
Như vậy khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP có mâu thuẫn với quy định tại 
Điều 73 Luật Đất đai hay không? 
 
Trả lời: 
 
Điểm b khoản 5 Điều 29 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về việc “cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê 
quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai”. 
 
Quy định này phù hợp với quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, 
thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp tại Điều 193 Luật Đất đai. Theo đó, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá 
nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp 
để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có văn bản chấp 
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển 
nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. 



 
Điều 73 Luật Đất đai chỉ quy định chung về việc sử dụng đất thông qua hình thức nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản 
xuất, kinh doanh (không quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp). 
 
Như vậy, quy định tại điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP là hoàn 
toàn phù hợp với Điều 193 và không mâu thuẫn với Điều 73 Luật Đất đai. 
 
19. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất (diện tích lớn, đa mục tiêu, bao gồm: đô thị, 
dịch vụ, thương mại, thể thao, sân golf,...) thì có phải tách dự án sân golf ra thành dự 
án độc lập để thực hiện hay không? 
 
Trả lời: 
 
Yêu cầu về việc đề xuất dự án sân golf được lập thành dự án độc lập đối với Dự án 
khu du lịch, dịch vụ vui chơi, giải trí tổng hợp có sân golf theo quy định tại khoản 2 
Điều 10 Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf đã 
được bãi bỏ tại khoản 1 Điều 107 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
20. Việc thẩm định sự phù hợp của dự án với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện như thế nào trong trường hợp quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã hết kỳ quy hoạch, quy hoạch chung 
cho giai đoạn tiếp theo chưa được phê duyệt do phải tích hợp nhiều quy hoạch chuyên 
ngành vào quy hoạch chung? 
 
Trả lời: 
 
Việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch theo điểm a khoản 3 
Điều 33 Luật Đầu tư được hướng dẫn thực hiện theo quy định khoản 7 Điều 31 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh chưa được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật 
Quy hoạch thì việc đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch đó được 
thực hiện trên cơ sở đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch theo quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật này về việc thực hiện quy hoạch được tích 
hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và Nghị quyết của 
Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào các quy hoạch này. 
 
Trường hợp các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh hết thời hạn trước khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 
quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt thì quy hoạch đó được kéo dài thời 
hạn cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết 
định hoặc phê duyệt. 
 
21. Luật Đầu tư không quy định nội dung đánh giá sự phù hợp về quy hoạch sử dụng 
đất; trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư không quy định rõ khu đất đề xuất thực hiện dự án không phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất thì có đảm bảo đủ điều kiện thẩm định, trình phê duyệt hay không? 



 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư, nội dung thẩm định đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu tư bao gồm đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch 
cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh... Nội dung của quy hoạch tỉnh đã được 
xác định cụ thể tại Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đã được 
tích hợp vào quy hoạch tỉnh và bao gồm các nội dung về phương án phân bổ và 
khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính 
cấp huyện... Do vậy, khi đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh tại khoản 3 
Điều 33 Luật Đầu tư đã bao gồm các nội dung về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng 
đất. 
 
Theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp quy 
hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được quyết định hoặc phê 
duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch thì việc đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư 
với các quy hoạch đó được thực hiện trên cơ sở đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư 
với các quy hoạch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật này về việc thực 
hiện quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 
tỉnh và Nghị quyết của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp 
vào các quy hoạch này. 
 
22. Điều 65 Luật Khoáng sản quy định đối với dụ án nằm trong khu vực thăm dò, khai 
thác khoảng sản thì Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc thăm dò, khai thác 
Bauxite trước khi dự án được phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư. Vậy việc thẩm định nhu 
cầu sử dụng đất khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nằm trong khu vực thăm dò, 
khai thác Bauxite đã được phê duyệt được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Việc thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm đánh giá sự phù hợp 
dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, nhu cầu sử 
dụng đất, khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất... thực hiện theo quy định 
tại các khoản 3 và 4 Điều 33 Luật Đầu tư. 
Liên quan đến nội dung này, khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuộc khu vực 
thăm dò, khai thác khoáng sản, đề nghị xem xét các yêu cầu, điều kiện thực hiện dự án 
đầu tư theo quy định liên quan tại Điều 65 Luật Khoáng sản, Điều 3 và Điều 8 Nghị 
định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ 
khoáng sản quốc gia. 
 
23. Danh mục dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường để làm cơ sở thẩm định 
dự án và thẩm định công nghệ của dự án theo quy định tại điểm đ khoản 3 điều 33 
Luật Đấu tư và điểm b khoản 2 Điều 13 Luật chuyển giao công nghệ được thực hiện 
theo quy định nào? 
 
Trả lời: 
 



Danh mục dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường được quy định tại khoản 7 
Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Luật này. 
 
24. Quy định cơ quan được lấy ý kiến thẩm định trả lời và chịu trách nhiệm về nội 
dung được lấy ý kiến, nếu không trả lời thì coi là đồng ý khó thực hiện trên thực tế do 
khi thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh không thống nhất, phải 
thực hiện thẩm định lại, gây mất nhiều thời gian. 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trong thời hạn 
theo quy định, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời và chịu trách nhiệm về 
nội dung ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó; quá thời hạn quy định mà 
không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ 
quan đó. 
 
Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan tại địa 
phương nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình góp ý và gửi ý kiến thẩm 
định dự án đầu tư đúng thời hạn theo quy định Luật Đầu tư và Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. 
 
25. Tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư theo quy 
định tại điểm đ khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư là tài liệu nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 
trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm 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 
trong trường họp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật dân sự, quyền sử dụng là quyền khai thác công 
dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản; quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho 
người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Theo đó, quyền sử dụng 
địa điểm được thể hiện thông qua các hình thức như hợp đồng tặng cho bất động sản 
(Điều 459 Bộ luật dân sự), hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào 
mục đích khác (Điều 472 Bộ Luật dân sự), hợp đồng mượn tài sản (Điều 494 Bộ Luật 
dân sự), hợp đồng về quyền sử dụng đất (Điều 500 Bộ Luật dân sự),... 
 
Căn cứ các quy định nêu trên, quyền sử dụng địa điểm sẽ được thể hiện bằng các loại 
giấy tờ khác nhau theo từng trường hợp cụ thể. Do đó, đề nghị căn cứ vào các văn bản, 
tài liệu theo quy định của Bộ Luật dân sự để xem xét quyền sử dụng địa điểm của nhà 
đầu tư. 
 
26. Công ty TNHH một thành viên khi đề xuất thực hiện dự án có được chấp thuận chủ 



trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hay không trong trường hợp cá nhân sở hữu 
công ty mới là người có quyền sử dụng đất? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư 
đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được thực hiện trong trường hợp nhà đầu tư có 
quyền sử dụng đất. Do vậy, trong trường hợp công ty là nhà đầu tư nhưng chưa có 
quyền sử dụng đất thì không có cơ sở thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. 
 
27. Việc xem xét khả năng đáp ứng điểu kiện tài chính của nhà đầu tư theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 14 NĐ 43/2014/NĐ-CP được thực hiện trước khi giao đất hay 
tại thời điểm chấp thuận chủ trương. 
 
Trả lời: 
 
Việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và giao đất theo quy 
định của Luật Đất đai là các thủ tục độc lập. 
 
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, 
nội dung tham định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 
nhà đầu tư bao gồm khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường 
hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự 
án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
Theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, nội dung thẩm định 
đề nghị chấp thuận chủ ưương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm: nội 
dung quy định tại khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư; căn cứ pháp lý, điều kiện chấp 
thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư và Điều 29 của 
Nghị định này; đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây 
dụng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản). 
 
Căn cứ quy định nêu trên, tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan chủ trì 
thẩm định dự án xem xét khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư. Các điều kiện cụ thể đối với người được 
Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 
dự án đầu tư được quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 
 
28. Việc xem xét các điều kiện đối với chủ đầu tư theo quy định Luật Nhà ở, Luật Đất 
đai trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án nhà ở được thực hiện như thế 
nào do pháp luật về đầu tư và các quy định hướng dân Luật Đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư không có quy định về nội dung này mà chỉ quy định về năng lực, kinh nghiệm 
của nhà đầu tư? 
 
Trường hợp nhà đầu tư sau khi trúng đấu thầu hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để 



thực hiện dự án nhưng không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 
của Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai 2013 và pháp luật về kinh 
doanh bất động sản phải thực hiện các trình tự, thủ tục như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
- Điểm c khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định nội dung thẩm định 
đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm đánh 
giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, phát triển 
đô thị, kinh doanh bất động sản (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh 
doanh bất động sản). 
 
- Điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP[13] quy định nội dung lấy ý kiến 
thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điều kiện chủ đầu tư. 
 
- Mẫu hồ sơ mời thầu theo Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ- CP ngày 28/2/ 2020 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã 
hướng dẫn các điều kiện quy định tại pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động 
sản, bao gồm tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. 
 
Do vậy, đề nghị xem xét các điều kiện đối với nhà đầu tư được lựa chọn dự án đầu tư 
theo các quy định nêu trên. 
 
29. Khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: Trường hợp có từ hai 
nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa 
điểm thì cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo 
hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với trường hợp dự án không 
thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất 
đai (ví dụ như các dự án hỗn hợp nhà ở và khu thương mại) có được bổ sung vào danh 
mục dự án cần thu hồi đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận theo Điều 62 
Luật Đất đai 2013 hay không? Có được Nhà nước giải phóng mặt bằng hay không? 
 
Trả lời: 
 
Phạm vi dự án thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng được quy định tại Điều 62 Luật Đất đai. Theo đó, Điều 62 không 
quy định trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án hỗn hợp nhà ở và khu thương mại. 
 
30. Điều 52 Luật Đất đai quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất là nhu cầu 
sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư. Như vậy, Luật Đất đai yêu cầu dự án phải 
được chấp thuận chủ trương trước mới quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất. 
Tuy nhiên, khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư lại yêu cầu có đất được chuyển mục đích sử 
dụng sang đất ở trước mới làm chủ trương có mâu thuẫn với quy định tại Điều 52 Luật 
Đất đai hay không? 
 
Trả lời: 
 



Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư quy định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất (không quy định về 
việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư). 
 
Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại 
điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư), hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở 
thương mại, bao gồm trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các 
loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất sang làm đất ở. 
 
Tuy vậy, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 
ngày 11/1/2022. Theo đó, yêu cầu về “các loại đất khác được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở” đã được bãi bỏ. 
Đồng thời, Điều 4 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022 đã quy định thủ tục: sau khi 
đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện 
việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng 
đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất 
đai. 
 
31. Đối với các dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có sử dụng đất không 
thuộc trường hợp nhà nước thu hồi (như trạm xăng dầu, nhà kho, nhà xưởng, trung 
tâm thương mại,....) trong đó nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thông qua biên bản 
thỏa thuận, ghi nhớ, hợp đồng hứa mua hứa bán giữa các cá nhân đừng chủ quyền đất 
và doanh nghiệp đề nghị thực hiện dự án thì có đủ cơ sở để được chấp thuận chủ 
trương đâu tư hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp 
đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với nhà 
đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để 
thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải cung cấp bản sao hợp lệ văn bản 
của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận 
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy 
tờ, văn bản khác thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 
 
32. Khó khăn trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án phát triển và kinh 
doanh nhà ở chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, chương trình phát 
triển đô thị của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng chương trình 
phát triển nhà ở của địa phương (bao gồm cả tại đô thị và nông thôn) cho từng giai 
đoạn 05 năm và 10 năm hoặc dài hơn để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua 
trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 169 của Luật Nhà ở. 
 
Trả lời: 
 



Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư, nội dung thẩm định đề nghị 
chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với 
mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở... 
 
Do vậy, khi thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển và kinh 
doanh nhà ở phải đánh giá về sự phù hợp của dự án với chương trình, kế hoạch phát 
triển nhà ở, mục tiêu, định hướng phát triển đô thị để có căn cứ xem xét chấp thuận 
chủ trương đầu tư đối với các dự án này. 
 
33. Thực hiện thủ tục chắp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị, dự án chỉnh 
trang đô thị thuộc trường hợp thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai nhưng chưa thuộc 
danh mục thu hồi đất như thế nào do thực tế tại địa phương, Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh chỉ thông qua Danh mục thu hồi đất với dự án đã được chấp thuận chủ trương 
đầu tư? 
 
Trả lời: 
 
Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 
62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”. 
 
Trước đây, theo quy định tại khoản 6 Điều 56 Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 
02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, một 
trong các nội dung xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là xác định 
quy mô, địa điểm công trình, dự án... sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 
61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất, trong đó các dự án không 
thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 
Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi tại khoản 6 Điều 46 Thông tư số 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ 
thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (thay thế Thông tư số 
29/2014/TT-BTNMT). Theo đó, yêu cầu phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 
đối với dự án không thực hiện bằng ngân sách nhà nước đã được bãi bỏ. 
 
Như vậy, pháp luật về đất đai không có quy định yêu cầu việc thông qua Danh mục dự 
án cần thu hồi đất phải được thực hiện sau khỉ dự án đã được chấp thuận chủ trương 
đầu tư. 
 
34. Giấy tờ chứng minh đất đã được (hoặc chưa được) giải phóng mặt bằng (nếu có), 
tài liệu chứng minh dự án không thuộc Danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng 
nhân dân cắp tỉnh thông qua là những tài liệu nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai, “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 
Điều 62 cùa Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 



huyện". 
 
Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cơ 
quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
với chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất là nhà 
đầu tư đang sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử 
dụng đất hoặc do nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và tại 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, khu vực đất do nhà đầu tư 
đang sử dụng không thuộc Danh mục dự án cần thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 
an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã 
được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. 
 
Do đó, đề nghị căn cứ danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định nêu trên để xác 
định các dự án không thuộc danh mục dự án thu hồi đất. 
 
35. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án sản xuất kinh doanh thuê 
đất trực tiếp của Nhà nước tại khu công nghiệp được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư quy định tại các 
điểm a, b và d khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
chấp thuận chủ trương đầu tư. 
 
Do đó, trong trường hợp thuê đất trực tiếp của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư 
trong khu công nghiệp, đề nghị xem xét thực hiện phù hợp với các quy định nêu trên. 
 
36. Trình tự, thủ tục thực hiện Dự án thuộc 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 điểm a khoản 1 Điều 32 cùa 
Luật Đầu tư thực hiện như thế nào? Trường hợp hộ kình doanh thuê đất để đầu tư sản 
xuất (không kể diện tích khu đất) hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại 
dịch vụ (với diện tích nhỏ hơn 0,5 hec ta) có phải làm chủ trương đầu tư không hay chỉ 
làm thủ tục đất đai? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp 
thuận chủ trương đầu tư đối với các 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 
 
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 cúa Luật Đất đai, trường hợp cho hộ gia 



đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng 
vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên phải có văn bản 
chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích 
dưới 0,5 héc ta thì không phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, do 
đó không phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 
Luật Đầu tư. Trong trường hợp này, việc giao đất, cho thuê đất của hộ gia đình, cá 
nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 
 
37.Khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư thì 
Sở Tài nguyên và Môi trường có phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất không? 
 
Trả lời: 
 
- Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư, nội dung thẩm định chấp 
thuận chủ trương đầu tư bao gồm đánh giá nhu cầu sử dụng đất vả khả năng đáp ứng 
điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông 
qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều 
kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng 
đất là một trong những nội dung thẩm định khi chấp thuận chủ trương đầu tư. 
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy 
ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định quy định 
tại Điều 33 của Luật này 
 
Do vậy, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung nêu trên theo 
chức năng,, thẩm quyền khi được lấy ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư. 
 
38. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác là của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, còn thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 
tư theo quy định của Luật Đẩu tư là của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, có phải 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư chưa thống nhất với thẩm quyền chấp chấp 
thuận chuyển mục đích sử dụng rừng hay không? 
 
Trả lời: 
 
Thủ tục chủ trương đầu tư và thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng là các thủ tục độc 
lập, có nội dung, yêu cầu, trình tự, thẩm quyền và mục tiêu quản lý nhà nước khác 
nhau. Do vậy, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo 
quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định sổ 83/2020/NĐ-CP không mâu thuẫn với 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. 
 
39. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính đối với nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập 
và thời điểm đề xuất dự án không trùng vào kỳ lập báo cáo tài chính được xác định 
như thế nào? 
 
Trả lời: 



 
Điểm c khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư quy định: “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? 
 
Do vậy, nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập có thế nộp các tài liệu chứng minh năng 
lực tài chính như 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. 
 
40. Đối với các dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư lớn nhưng không quy định báo cáo tài 
chính của nhà đầu tư phải được kiểm toán độc lập gây khó khăn trong việc xác minh 
tính xác thực của báo cáo tài chính do nhà đầu tư tự lập. 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 
trương dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm 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 chỉnh của công ty mẹ; cam kết hễ 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). 
 
Điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã quy định: “Nhà đầu tư chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ 
và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyển”. 
 
Việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về kế toán, kiểm toán. 
 
Do vậy, đề nghị xem xét báo cáo tài chính của nhà đầu tư theo quy định nêu trên và 
quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán. 
 
Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền có thể yêu cầu thực hiện giám định độc lập giá trị vốn đầu tư theo 
quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư và Điều 28 Nghị định số 31/2021/ND-CP. 
 
41. Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm 
c khoản 1 Điều 33 Luật Đẩu tư năm 2020 là tài liệu nào? 
 
Trả lời: 
 
Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính đã được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
33 Luật Đầu tư. Đề nghị Cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ các tài liệu thực tế của từng 
dự án đầu tư để xác định các tài liệu khác có giá trị chứng minh năng lực tài chính của 
nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư ngoài các tài liệu như báo cáo tài chính 02 năm 



gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức 
tài chính và bảo lãnh về năng lực tài chính. 
 
42. Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch đô 
thị 2009 đều quy định khái niệm chủ đầu tư là chủ thể trực tiếp thực hiện dự án. Tuy 
nhiên, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Thông tư số 03/2021/TT- BKHĐT và Nghị định 
25/2021/NĐ-CP không quy định nội dung về chủ đầu tư. Việc xác định quyền, nghĩa 
vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án (sau khi nhà 
đầu tư được lựa chọn) được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Điều 7 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 
62/2020/QH14) quy định cụ thể về việc xác định chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn 
đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và dự án sử dụng vốn khác. Theo đó, đối với dự án sử dụng nguồn 
vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân (dự án sử dụng vốn khác) mà pháp luật về 
đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu 
tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư 
tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư 
làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công 
nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện 
và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. 
 
Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư, việc triền khai dự án đầu tư xây 
dựng, nhà ở, khu đô thị thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và 
Luật Kinh doanh bất động sản sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư. 
 
Khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định 
của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng 
cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình 
triển khai thực hiện dự án đầu tư. 
 
Do vậy, đề nghị thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá 
trình triển khai thực hiện dự án sau khi nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận theo pháp luật về đầu tư phù hợp với các quy định nêu trên. 
 
43. Khoản 1 Điều 11 và Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ[14] quy 
định điều kiện xác định dự án sử dụng đất phải "thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất 
được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai ”, Đồng thời cơ sở xác định dự án 
sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư có thể căn cứ trên cơ sở quy hoạch phân khu 
1/2000, 1/5000. 
 
Tuy nhiên, Luật Đất đai không quy định các điều kiện cần, đủ, căn cứ, hồ sơ, thủ tục 
tổng hợp trình HĐND tỉnh thông qua về Danh mục dự án cần thu hồi đất. Do đó, 
trường hợp các dự án đề xuất trên cơ sở quy hoạch phân khu 1/2000, 1/5000 sẽ khó 



khăn trong quá trình tổng hợp trình HĐND tỉnh thông qua (cơ sở tổng hợp, thời điểm 
tổng hợp, căn cứ xác định các thông số dự án cần thu hồi đất...), không đảm bảo điều 
kiện xác định dự án sử dụng đất để quyết định chủ trương đầu tư. 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP[15], hai trong số các điều 
kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư là thuộc 
danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai 
hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; phù hợp với kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có)... 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai, đối với những dự án thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trình 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất trước khi phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện. Việc lập kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm cấp huyện đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT. 
Trong đó kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện xác định quy mô, địa điểm công 
trình, dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để 
thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch. 
 
Yêu cầu về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu 
có) theo quy định nêu trên được áp dụng khi lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng 
đất, không áp dụng khi lập danh mục dự án cần thu hồi đất. 
 
44. Đối với dự án du lịch kết hợp kinh doanh bất động sản (biệt thự, căn hộ để bán 
hoặc cho thuê với mục đích đất ở, thời hạn sử dụng đất lâu dài) hoặc các dự án du lịch 
đã được chấp thuận đầu tư đăng ký chuyển đổi mục tiêu, quy mô dự án có mục tiêu sử 
dụng đất hỗn hợp và thời hạn sử dụng đất cho các mục tiêu này là khác nhau (năm 
mươi năm hoặc lâu dài) thì thủ tục đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện 
như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp dự án 
đầu tư có các mục tiêu, nội dung thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 
các cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền cao 
nhất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án. 
 
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP,[16] trường hợp dự 
án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình 
chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có 
nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
 
Đề nghị căn cứ các quy định nêu trên để xác định thủ tục đầu tư phù hợp với từng 
trường hợp cụ thể. 
 
45. Việc quản lý các dự án của nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào trong cụm công nghiệp 



được thực hiện như thế nào do các dự án này không thuộc trường hợp phải cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 37 Luật Đầu 
tư? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ 
quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao 
động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản 
chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) 
trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. 
 
Do vậy, đề nghị thực hiện quản lý đối với các dự án của nhà đầu tư thứ cấp trong các 
cụm công nghiệp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 
nêu trên. 
 
II. NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ  
 
46. Nhà đầu tư trúng đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có được 
tiếp cận đất đai mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP[17], sau khi hoàn 
thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất thực hiện dự án, việc giao đất, cho thuê 
đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành 
lập để thực hiện dự án áp dụng theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại 
khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai. 
Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư 
trúng đấu giá, trúng thầu thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai, đấu thầu và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại 
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá 
hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. 
 
Như vậy, nhà đầu tư trúng đấu thầu được tiếp cận đất đai phù hợp với các quy định 
nêu trên. 
 
47. Nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có được thành lập công ty con 
100% vốn để thực hiện, quản lý dự án dự án không? 
 
Trả lời: 
 
Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để 
góp vốn vào doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 7 Điều này, trường hợp thành lập 
tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 



cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư và tổ chức kinh tế đó phải đáp ứng 
các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. Tổ chức kinh tế do nhà đầu tư thành lập 
được kế thừa quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư đó. Nhà đầu tư 
thành lập tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định 
tương ứng tại các khoản 5 hoặc 6 Điều này. 
 
48. Yêu cầu nhà đầu tư phải hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng mới 
được hoàn trả ký quỹ theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 26 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP gây khó khăn cho nhà đầu tư bởi quy định này đòi hỏi phải mất nhiều 
chi phí, thủ tục rườm rà và mất nhiều thời gian cho việc nghiệm thu công trình xây 
dựng theo quy định về xây dựng, gây khó khăn cho các Nhà đầu tư? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, việc hoàn 
trả, điều chỉnh, chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án được thực hiện theo 
nguyên tắc hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ số tiền ký quỹ (nếu 
có) hoặc chấm dứt hiệu lực của bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư đã 
hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng. 
 
Yêu cầu về việc phải hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng làm căn cứ hoàn 
trả tiền ký quỹ theo quy định nêu trên là cần thiết nhằm bảo đảm dự án đầu tư được 
thực hiện theo đúng tiến độ nhà đầu tư đã cam kết. 
 
49. Thời hạn ký quỹ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn và xử lý trong trường hợp 
nhà đầu tư không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp tiền ký quỹ bổ sung trong trường 
hợp tăng vốn đầu tư của dự án thuộc trường hợp ký quỹ theo quy định tại Luật Đầu tư 
và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
- Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thời điểm, thời hạn 
thực hiện bảo đảm dự án được quy định như sau: 
 
a) Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về 
nghĩa vụ ký quỹ sau khi được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định phê 
duyệt kết quả trúng đấu giá và trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhà đầu tư 
không tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) hoặc trước thời điểm ban hành 
quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với 
trường hợp nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc trường hợp 
nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và 
được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm); 
 
b) Thời hạn bảo đảm thực hiện dự án được tính từ thời điểm thực hiện nghĩa vụ theo 
quy định tại điểm a khoản này đến thời điểm số tiền ký quỹ được hoàn trả cho nhà đầu 
tư hoặc được nộp vào ngân sách nhà nước hoặc đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của 



bảo lãnh. 
 
Theo quy định tại điểm e khoản 9 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư 
trong nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và không thuộc diện cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư, khi điều chỉnh dự án không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu 
tư theo quy định của Nghị định này mà nội dung điều chỉnh làm thay đổi nội dung tại 
Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án, nhà đầu tư gửi văn bản thông báo cho Cơ quan 
đăng ký đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu 
tư thực hiện điều chỉnh Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án phù hợp với nội dung 
điều chỉnh của dự án đầu tư. 
 
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu 
tư, việc ký quỹ được thực hiện sau khi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo 
quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Trường hợp dự án không 
thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư, việc ký quỹ thực hiện theo nguyên tắc thỏa 
thuận quy định tại điểm e khoản 9 Điều 26 Nghị định số 31/2021/ND-CP. 
 
- Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã quy định về vi phạm về thực 
hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, bao gồm không thực hiện ký quỹ hoặc không 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 trường hợp 
pháp luật quy định khác; thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư không đúng 
thời gian quy định; tăng vốn đầu tư của dự án mà không nộp bổ sung số tiền ký quỹ 
hoặc bổ sung bảo lãnh ký quỹ của tổ chức tín dụng khi có yêu cầu bồ sung bằng văn 
bản từ cơ quan quản lý đầu tư; kê khai, lập hồ sơ không hợp pháp, không trung thực, 
không chính xác để được giảm chi phí bảo đảm thực hiện dự án. 
 
Ngoài ra, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu 
tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp 
Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của 
pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. 
 
Do đó, đề nghị xem xét áp dụng quy định này đối với trường hợp nhà đầu tư không 
nộp hoặc kéo dài thời gian nộp tiền ký quỹ bổ sung khi tăng vốn đầu tư của dự án. 
 
50. Dự án có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm được chấp thuận 
là nhà đầu tư thực hiện dự án có được miễn ký quỹ theo điểm b khoản 1 Điều 43 
không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư, nhà đầu tư trúng đấu thầu thực 
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc trường hợp phải ký quỹ 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. 
Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP[18], việc đánh giá sơ bộ năng 
lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án chỉ nhằm xác định số lượng 



nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm làm căn cứ áp dụng thủ 
tục chấp thuận nhà đầu tư hay tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. 
 
Do vậy, việc nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm được chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định của pháp luật không được coi là nhà đầu tư trúng đấu thầu thực 
hiện dự án và do vậy không thuộc trường hợp được miễn ký quỹ theo điểm b khoản 1 
Điều 43 Luật Đầu tư. 
 
51. Dự án được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng 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 khác, dự án thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp 
(không có phương án giải phóng mặt bằng được duyệt) để thực hiện dự án phi nông 
nghiệp có thuộc trường hợp được miễn ký quỹ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 
43 không? Trường hợp phải ký quỹ thì có được áp dụng điểm a hoặc b khoản 7 Điều 
26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP không? Khi dự án bị chậm tiến độ nhưng đã được 
cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh (gia hạn) tiến độ thực hiện dự án thì có phải 
nộp tiền ký quỹ theo quy định tại điểm c Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư, 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 
trường hợp 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 quy định nêu trên, việc miễn tiền ký quỹ không bao gồm trường hợp chuyến 
mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Do đó, trường hợp nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiên dự án sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp không thuộc trường hợp miễn ký quỹ theo quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 43 Luật Đầu tư do dự án này có nội dung chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
Việc nộp tiền ký quỹ theo quy định tại điểm a hoặc b khoản 7 Điều 26 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP áp dụng trong trường họp nhà đầu tư ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư đã được duyệt (không áp dụng đối với trường họp không có phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được duyệt). 
 
52. Công ty A được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhá máy sản xuất nhựa tại khu 
đất nông nghiệp. Chủ sử dụng đất hiện tại là cá nhân B. Cá nhân C là thành viên 
Công ty A đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ B và thực hiện góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất vào Công ty A để thực hiện dự án. Trường hợp này Công ty A 
không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của ngườỉ sử 
dụng đất khác mà chỉ cỏ thành viên Công ty A nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác và thực hiện góp vốn vào 
Công ty A. Như vậy, trong trường hợp này Công ty A phải ký quỹ hoặc phải có bảo 



lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư, 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 
trường hợp 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. 
Như vậy, việc miễn tiền ký quỹ theo quy định nêu trên không bao gồm trường hợp 
chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án đầu tư. 
 
Việc Công ty A thực hiện dự án trên cơ sở sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án 
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường họp miễn ký quỹ theo điểm 
d khoản 1 Điều 43 LĐT do dự án này có nội dung chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
53. Thẩm quyền thực hiện các nội dung liên quan đến nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự 
án giữa UBND tỉnh và Cơ quan quan đăng ký đầu tư liên quan đến thời điểm bảo đảm 
thực hiện dự án đầu tư; việc hoàn trả ký quỹ; nộp tiền ký quỹ vào ngân sách nhà nước 
được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
- Thẩm quyền thực hiện ký quỹ đã được quy định tại các Điều 25 và 26 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. Theo đó, Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện việc thỏa thuận ký quỹ với nhà đầu tư. Luật Đầu tư và Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP không quy định riêng về thẩm quyền thực hiện các nội dung liên quan 
đến nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án giữa Ủy ban nhân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký 
đầu tư. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư được thực hiện theo quy định tại 
khoản 4 Điều 69, Điều 70 Luật Đầu tư và khoản 3 Điều 98 Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP. 
 
- Việc hoàn trả ký quỹ, nộp tiền ký quỹ vào ngân sách nhà nước đã được quy định cụ 
thể tại các khoản 9 và 10 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
54. Khoản 4 Điều 77 Luật Đầu tư năm 2020 quy định trường hợp nhà đầu tư điều 
chỉnh mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi 
Luật này có hiệu lực thì phải thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về 
nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của Luật này, vậy việc ký quỹ này được thực hiện trước 
hay sau khi chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, việc ký quỹ 
hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ được thực hiện 
sau khi được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 
nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư... 



 
Theo quy định tại khoản d khoản 9 Điều 26 Nghị định số 31/2021/ND-CP, trường hợp 
điều chỉnh tăng vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư nộp bổ sung số tiền ký quỹ hoặc bồ 
sung bảo lãnh ký quỹ của tổ chức tín dụng tương ứng với số vốn đầu tư tăng theo quy 
định tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư... 
 
Căn cứ quy định nêu trên, việc ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín 
dụng về nghĩa vụ ký quỹ được thực hiện sau khi dự án được chấp thuận chủ trương 
đầu tư hoặc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 
 
55. Sau bao nhiêu ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu 
tư phải triển khai thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư 
thực hiện ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký 
quỹ sau khi được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 
thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt 
kết quả trúng đấu giá và trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp nhà đẩu tư không 
tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) hoặc trước thời điểm ban hành quyết định 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đối với trường hợp nhà 
đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc trường hợp nhà đầu tư được 
lựa chọn để thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và được Nhà nước 
cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm). 
 
Như vậy, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP không quy định về thời hạn sau khi 
được chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải triển khai thủ tục ký quỹ đảm 
bảo thực hiện dự án mà chỉ quy định về việc thực hiện nghĩa vụ này trước khi tổ chức 
thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt hoặc trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất. 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải tuân thủ quy định tại 
văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong quá 
trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, bao gồm quy định, cam kết về tiến độ thực hiện 
dự án đầu tư (tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện các mục 
tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình 
vào hoạt động; trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định 
tiến độ thực hiện từng giai đoạn...) được quy định tại khoản 8 Điều 40 Luật Đầu tư, 
Khoản 7 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
Do vậy, đề nghị thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ 
thực hiện dự án đầu tư. 
 
56. Việc hoãn ký quỹ theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 26 Nghị định 
31/2021/NĐ-CP được thực hiện đến thời điểm nào; nhà đầu tư không phải nộp ngay 



số tiền ký quỹ hoặc chứng thư bảo lãnh thì đến bao giờ nhà đầu tư sẽ phải nộp; đồng 
thời trong trường hợp này thì cơ quan đăng ký đầu tư có phải ký thỏa thuận với nhà 
đầu tư hay không hay nhà đầu tư không phải thực hiện ký quỹ? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp 
số tiền đã ứng bằng hoặc lớn hơn mức bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại 
khoản 2 Điều này, nhà đầu tư không phài nộp ngay tiền ký quỹ hoặc chứng thư bảo 
lãnh của tổ chức tín dụng tại thời điểm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này. 
 
Điểm c khoản 7 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Nhà đầu tư có tiền 
ký quỹ hoặc chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng được nộp trong các trường hợp 
quy định tại các điểm a và b khoản này phải nộp tiền ký quỹ cho Cơ quan đăng ký đầu 
tư theo quy định tại Điều này khi dự án bị chậm tiến độ theo quy định tại Quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với 
chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. 
 
Căn cứ quy định nêu trên, nhà đầu tư sẽ không phải nộp ngay tiền ký quỹ trong trường 
hợp quy định tại điểm a khoản 7 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP. Trong trường 
dự án bị chậm tiến độ theo quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải nộp số tiền ký quỹ (không được 
lựa chọn nộp bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ) cho Cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại 
theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 26 Nghị định số 31/2021/ND-CP. 
 
Trong mọi trường hợp phát sinh nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, Cơ quan 
đăng ký đầu tư và nhà đầu tư phải ký Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án, bao gồm cả 
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 
 
57. Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư quy định "Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng 
đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh về nghĩa 
vụ ký quỹ. 
Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định nhà đầu tư phải thực hiện 
nghĩa vụ ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ 
sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 
Như vậy có sự mâu thuẫn giữa các quy định nêu trên. 
 
Trả lời: 
 
Điểm a khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư không phải ký quỹ hoặc có 
bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ trong trường hợp 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. 
 
Do vậy, trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 
tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm vẫn thuộc diện phải ký quỹ 
bảo đảm thực hiện dự án. Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định 



nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh của tổ chức 
tín dụng về nghĩa vụ ký quỹ sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá là 
phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư nêu trên. 
 
58. Việc thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký 
quỹ đối với trường hợp nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ký quỹ trước 
ngày Nghị định số 31/2021/NĐ-CP có hiệu lực được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Việc thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ 
đối với trường hợp nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ký quỹ trước ngày 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại các khoản 
2 và 3 Điều 123 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
Theo đó, trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự 
án để áp dụng bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 
này hoặc điều chỉnh điều kiện hoàn trả tiền ký quỹ nhà đầu tư thỏa thuận với Cơ quan 
đăng ký đầu tư để điều chỉnh Thỏa thuận ký quỹ đã ký phù hợp với quy định của Luật 
Đầu tư và Nghị định này. 
 
Việc điều chỉnh Thỏa thuận ký quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được áp 
dụng đối với phần nghĩa vụ có thời hạn thực hiện sau ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành. Trường hợp nhà đầu tư đang vi phạm nghĩa vụ thực hiện dự án thì không 
được đề nghị thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện dự án hoặc điều kiện hoàn trả tiền 
ký quỹ cho đến khi vi phạm đã được xử lý. Việc điều chỉnh Thỏa thuận ký quỹ theo 
quy định tại khoản này không áp dụng đối với số tiền ký quỹ đã được hoàn trả hoặc 
không được hoàn trả trước ngày điều chỉnh Thỏa thuận ký quỹ. 
 
59. Trường hợp dự án bị chậm tiến độ mà thời gian chậm không quá 12 tháng so với 
tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu thì nhà đầu tư có 
được hoàn trả tiền ký quỹ hay không? 
 
Trả lời: 
 
Đối với các dự án đầu tư được thực hiện kể từ ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực 
thi hành, việc hoàn trả tiền ký quỹ và nộp tiền ký quỹ vào ngân sách nhà nước thực 
hiện theo quy định tại khoản 9 và 10 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, 
đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, số tiền bảo đảm thực 
hiện dự án chưa được hoàn trả được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của 
pháp luật trong trường hợp dự án bị chậm tiến độ đưa vào khai thác, vận hành theo quy 
định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép điều chỉnh tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. 
 
Ngoài ra, theo quy định tại e khoản 9 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP, đối với 
dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, khi điều chỉnh dự án không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư 
theo quy định của Nghị định này mà nội dung điều chỉnh làm thay đổi nội dung tại 
Thoả thuận bảo đảm thực hiện dự án, nhà đầu tư gửi văn bản thông báo cho Cơ quan 



đăng ký đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu 
tư thực hiện điều chỉnh Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án phù hợp với nội dung 
điều chỉnh của dự án đầu tư. Trong trường hợp này, việc hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện 
theo Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án sau khi đã được điều chỉnh. 
Đối với các dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi 
hành, việc hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 123 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
60. Việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, xử lý hồ sơ điểu chỉnh dự án đầu tư đã 
được chấp thuận dự án đầu tư theo Nghị định số 11/2013/NĐ- CP thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP có hợp lý không do các dự án 
này trước đây do Sở Xây dựng tiếp nhận, xử lý hồ sơ chấp thuận đầu tư? 
 
Trả lời: 
 
Hiện nay, các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự 
án nhà ở, khu đô thị đã được thống nhất thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 
2020 (điểm d khoản 2 Điều 4, điểm g khoản 1 Điều 31, điểm b khoản 1 Điều 32, các 
khoản 2 và 6 Điều 41 Luật Đầu tư). Do vậy, việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 
nhận, xử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận dự án đã được chấp 
thuận dự án đầu tư theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP là phù hợp với quy định của 
pháp luật và để thống nhất đầu mối thực hiện thủ tục về đầu tư. 
 
61. Việc điều chỉnh dự án đã được chấp thuận chủ trương trước ngày Luật Đầu tư 
nấm 2020 có hiệu lực nhưng nội dung điều chỉnh dự án không thuộc các trường hợp 
điều chỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư thì thực hiện thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Khoản 3 Điều 117 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định thủ tục điều chỉnh chủ trương 
đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 
có hiệu lực và nội dung điều chỉnh dự án thuộc các trường hợp điều chỉnh quy định tại 
Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư. 
Theo quy định tại khoản 5 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, khi điều chỉnh dự 
án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1 và 3 Điều này làm thay đổi 
nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp 
trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tương ứng 
với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tạị Điều 47 Nghị 
định này tại cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định nội dung dự án đầu tư được điều chỉnh và 
ghi lại toàn bộ nội dung dự án đầu tư không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo quy định 
tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư và các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 
 
Do vậy, việc điều chỉnh dự án đã được chấp thuận chủ trương trước ngày Luật Đầu tư 
năm 2020 có hiệu lực nhưng nội dung điều chỉnh dự án không thuộc các trường hợp 
điều chỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư và khoản 1 Điều 117 Nghị định 



số 31/2021/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 117 Nghị định này. 
 
62. Thẩm quyền và trình tự điều chỉnh đối với dự án tại khoản 1 Điều 117 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP khi điều chỉnh các nội dung tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư được 
thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Việc điều chỉnh dự án tại khoản 1 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP được thực 
hiện theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định này. Theo đó, trường hợp 
điều chỉnh các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, nhà đầu tư 
thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại Mục 2 
Chương IV Nghị định này trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Trong trường hợp này, 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét các nội dung 
điều chỉnh để chấp thuận chủ trương đầu tư. 
 
Khi điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1 và 3 
Điều này làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, 
Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư thực 
hiện thủ tục tương ứng với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 
quy định tại Điều 47 Nghị định này tại cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 5 Điều 117 Nghị định số 31/2021ZND-CP). 
 
63. Thủ tục điều chỉnh dự án được thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi 
hành được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành 
thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 77 Luật Đầu tư và Điều 117 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Đầu tư, trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư 
quy định tại khoản 2 Điều này và nội dung điều chỉnh thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư theo quy định tại Luật này thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ 
trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này. 
 
Khoản 1 và khoản 2 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định thủ tục điều 
chỉnh dự án đối với các dự án Dự án đầu tư quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 
Điều 77 của Luật Đầu tư. 
 
Khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định thủ tục điều chỉnh dự án đối 
với dự án đầu tư quy định tại điềm a khoản 2 Điều 77 của Luật Đầu tư và nội dung 
điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g 
khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư. 
Điểm a khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền điều 



chỉnh văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư 
hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của dự án đầu tư đó, trừ trường hợp quy định tại các 
điểm b và c khoản này. 
 
Khoản 5 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Khi điều chỉnh dự án đầu 
tư không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1 và 3 Điều này làm thay đổi nội 
dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước 
ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tương ứng với thủ 
tục điểu chỉnh Giầy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 47 Nghị định 
này tại cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư quy định nội dung dự án đầu tư được điều chỉnh và ghi lại 
toàn bộ nội dung dự án đầu tư không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo quy định tại 
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giầy 
chứng nhận đăng ký đầu tư và các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương”. 
 
Do vậy, đề nghị xem xét thực hiện điều chỉnh chủ trương đối với dự án đầu tư thực 
hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành theo quy định nêu trên. 
 
64. Các dự án có vốn trên 5000 tỷ đã được Thủ tướng Chỉnh phủ chấp thuận chủ 
trương đầu tư nay thuộc diện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 117 NĐ 31/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, hồ sơ 
thẩm định, nội dung thẩm định trước đây do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, nay 
giao về tỉnh xử lý thì tỉnh không có đủ thông tin về dự án. Vậy tỉnh sẽ thực hiện thủ tục 
điều chỉnh các dự án như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành 
được quy định tại Điều 77 Luật Đầu tư và Điều 117 Nghị định số 31/2021/ND-CP 
(xem câu 63). 
 
Theo đó, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định tương ứng 
tại Mục 4 Chương IV Nghị định này. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Điều 45 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP đã quy định về thủ tục điều chỉnh dự án, bao gồm việc lấy ý kiến của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư. 
 
Do vậy, khi thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án có tồng 
vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương 
đầu tư nay phân cấp về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trong trường hợp cần thiết, Cơ quan 
đăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (bao gồm các Bộ, ngành có 
liên quan) về nội dung điều chỉnh. 
 
65. Thủ tục điều chỉnh dự án sân glf đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước 
ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 



 
Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành 
thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 77 Luật Đầu tư và Điều 117 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP (xem câu 63). 
 
Theo quy định điểm a và điểm d khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, 
trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật Đầu 
tư và nội dung điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, 
c, d, đ, e và g khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều 
chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại Mục 4 Chương IV Nghị định này. 
 
Khoản 5 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Khi điều chỉnh dự án đầu 
tư không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1 và 3 Điều này làm thay đổi nội 
dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp ưước 
ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tương ứng với thủ 
tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 47 Nghị định 
này tại cơ quan đăng ký đầu tư đế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư quy định nội dung dự án đầu tư được điều chỉnh và ghi lại 
toàn bộ nội dung dự án đầu tư không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo quy định tại 
Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư và các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương”. 
 
Do vậy, đề nghị nghiên cứu thực hiện điều chỉnh dự án sân golf đã được Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận trước ngày Luât Đầu tư có hiệu lực thi hành phù hợp với các 
quy định nêu trên. 
 
66. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất và được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
chấp thuận đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. Nay, nhà đầu 
tư đăng ký điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án liên quan đến cơ cấu sử dụng đất cho 
phù hợp với điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chỉ tiết (mục tiêu dự án, quy mô hạng 
mục công trình dự án không thay đổi theo như chấp thuận đầu tư đã được UBND tỉnh 
phê duyệt trước đây, chỉ thay đổi cơ cấu sử dụng đất và tầng cao công trình) thì cơ 
quan nào sẽ thực hiện tham mưu điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư? 
 
Trả lời: 
 
Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành 
thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 77 Luật Đầu tư và Điều 117 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP (xem câu 63). 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp điều 
chỉnh dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật Đầu tư và nội dung 
điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g 
khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương 
đầu, trong đó cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh văn bản quyết định chủ trương đầu 
tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của dự án 



đầu tư đó (trừ trường hợp quy định tại các điểm b và c khoản này). 
 
Do vậy, đề nghị căn cứ các nội dung đề nghị điều chỉnh của dự án đầu tư và nội dung 
dự án đã được quy định tại văn bản chấp thuận đầu tư để xác định thẩm quyền và thủ 
tục điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với quy định nêu trên. 
 
67. Dự án thương mại, dịch vụ (không phải dự án nhà ở) đã được cấp Quyết định chủ 
trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014, nay đề nghị điều chỉnh mở rộng diện tích 
đất dự án theo khoản 1 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì thực hiện thủ tục 
điều chỉnh chủ trương đầu tư để được cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án điều 
chỉnh hay phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp điều 
chỉnh dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật Đầu tư và nội dung 
điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g 
khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 
phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thay đổi quy mô 
diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha (điểm b khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư). 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Đau tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 
chủ trương đầu tư đối với các 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... 
Các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không 
thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại 
khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư. 
 
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất hoặc dự án 
đầu tư điều chỉnh tại khu đất đề nghị mở rộng thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, thì 
xem xét thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để mở rộng quy mô diện 
tích đất sử dụng thực hiện dự án. 
 
Trường hợp khu đất đề nghị mở rộng thuộc diện đấu giá, đấu thầu thì phải thực hiện 
đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp 
luật. 
 
68. Những dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2005 
chậm tiến độ và đã được nhiều lần gia hạn tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn 
thành có tiếp tục được gia hạn thời gian thực hiện 24 tháng theo Khoản 4 Điều 117 
hay không? 
 
Trả lời: 
 
Việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết đinh 
chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định 



của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực 
thi hành được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 117 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp dự án đã điều chỉnh tiến độ thực hiện trước 
ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thỉ hành thì tiếp tục được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự 
án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này nhưng không được điều 
chỉnh quá 24 tháng kể từ ngày 01/1/2021 (nếu thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự 
án đầu tư cuối cùng tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu 
tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp trước ngày 01/1/2021) hoặc không quá 24 
tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn bản 
quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư (nếu thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn bản 
quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư đã cấp sau ngày 01/1/2021), trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, 
đ và e khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư. 
 
Hạn chế về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư không quá 24 tháng theo 
quy định nêu trên chỉ áp dụng đối với những dự án đã được quyết định chủ trương đầu 
tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư (không áp dụng đối với dự án 
hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định/chấp thuận 
chủ trương đầu tư). 
 
Do đó, trường hợp dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư và không 
thuộc diện quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật có 
hiệu lực tại thời điểm thực hiện thì không bị hạn chế về tiến độ thực hiện dự án theo 
quy định nêu trên. 
Trường hợp dự án đầu tư bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất 
vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai thì Cơ quan đăng ký đầu tư chấm 
dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư. 
 
69. Một số dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật 
Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư năm 2014 đến nay bị chậm tiến độ do phải điều chỉnh 
phương án khai thác để phù hợp với chủ trương không chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất rừng tự nhiên sang mục đích khác theo Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 
7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ có được điều chỉnh tiến độ dự án hay không? 
 
Trả lời: 
 
Khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về việc điều chỉnh tiến độ 
thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật Đầu tư có hiệu 
lực thi hành. 
 
Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư được 
chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự 
án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp 
thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu 



tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 
 
Do vậy, đề nghị căn cứ quy định nêu trên đề xem xét việc điều chỉnh tiến độ của dự 
án. 
 
70. Thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đối với dự án trước đây thuộc diện 
quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Luật Đầu tư 
năm 2014 nhung theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 thì dự án này không thuộc 
diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Việc xử lý chuyển tiếp với dự án được thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực 
thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Đầu tư và Điều 117 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP (xem câu 63). 
 
Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cơ quan có 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư là cơ quan có 
thẩm quyền điều chỉnh văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của dự án đầu tư đó, trừ trường hợp quy 
định tại các điểm b và c khoản này. 
 
Thủ tục điều chỉnh tiến độ đối với dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật Đầu 
tư có hiệu lực thi hành được thưc hiện theo quy định tại điểm d khoan 3 và điểm d 
khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
Do vậy, đề nghị xem xét thẩm quyền và thủ tục thực hiện việc điều chỉnh tiên độ dự án 
đầu tư phù hợp với quy định nêu trên. 
 
71. Xử lý như thế nào với dự án đã được điều chỉnh tiến độ tối đa 24 tháng theo quy 
định tại khoản 4 Điều 41 Luật đầu tư, không thuộc trường hợp bất khả kháng nhưng 
vẫn không thực hiện đúng thời gian được gia hạn? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại các diểm a, b, c, d, đ và e Khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư quy định: 
"Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều 
chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư 
quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường 
hợp sau đây: 
 
a) Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật 
về dân sự và pháp luật về đất đai; 
 
b) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 



 
c) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 
nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính; 
 
d) Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch; 
 
đ) 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; 
 
e) Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư”. 
 
Căn cứ quy định nêu trên thì ngoài việc điều chỉnh tiến độ trong trường hợp bất khả 
kháng, nhà đầu tư được điều chỉnh tiến độ dự án vượt quá 24 tháng trong các trường 
hợp khác do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất; điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ 
quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính; do cơ quan nhà nước thay đổi quy 
hoạch... Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với những dự án thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đầu tư. 
Do vậy, đề nghị rà soát nguyên nhân dự án chậm tiến độ để xem xét các trường hợp 
nhà đầu tư được phép điều chỉnh tiến độ trên 24 tháng theo quy định nêu trên. 
 
72. Việc kiểm tra, theo dõi, giám sát dự án đầu tư, xử lý vi phạm của nhà đầu tư, xem 
xét xử lý tiền ký quỹ thực hiện dự án của nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư điều 
chỉnh kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư không vượt quá 12 tháng được thực hiện 
như thế nào do trong trường hợp này nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp 
thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư đã được 
chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư, trong trường hợp kéo dài tiến độ thực hiện dự án mà tổng thời gian đầu tư dự 
án không 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, nhà đầu tư không phải điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
 
Do vậy, trong trường hợp này, việc giám sát, thực hiện nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực 
hiện dự án đầu tư trong trường hợp này được thực hiện trên cơ sở Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư (nếu có) và Thỏa thuận ký quỹ. 
 
- Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 
 
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để điều chỉnh 
tiến độ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
Theo đó, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự 
án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này. Cơ quan 



đăng ký đầu tư căn cứ nội dung điều chỉnh tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều 
chỉnh để thực hiện việc kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước về đầu tư đối với hoạt 
động bảo đảm thực hiện dự án. 
 
- Đối với dự án không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 
 
Nhà đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc điều chỉnh Thỏa thuận ký quỹ 
theo quy định tại điềm e khoản 9 Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, nhà 
đầu tư trong nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và không thuộc diện cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, khi điều chỉnh dự án không thuộc diện điều chỉnh chủ 
trương đầu tư theo quy định của Nghị định này mà nội dung điều chỉnh làm thay đổi 
nội dung tại Thoả thuận bảo đảm thực hiện dự án, nhà đầu tư gửi văn bản thông báo 
cho Cơ quan đăng ký đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu 
tư và nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án phù hợp 
với nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư. Trong trường hợp này, Cơ quan đăng ký đầu 
tư căn cứ nội dung điều chỉnh tại Thoả thuận ký quỹ để thực hiện việc kiểm tra, giám 
sát và quản lý việc ký quỹ của nhà đầu tư. 
 
73. Khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư không được điều chỉnh 
tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy 
định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu trừ một số trường họp. Tuy 
nhiên, đối với các dự án quá 24 tháng so với tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận 
chủ trương đầu tư lần đầu nhưng đủ điều kiện để được gia hạn thời gian sử dụng đất 
theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai, khoản 12 Điều 2 Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chỉnh phủ thì có được gia hạn tiến độ thực hiện 
dự án hay không? 
 
Trả lời: 
 
Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng được quy định tại khoản 4 
Điều 41 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/NĐ-CP (xem câu 71 và câu 
77). 
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, đối với dự án đầu tư thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự 
án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp 
thuận chủ trương đầu tư lần đầu trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, 
e khoản, này. 
 
Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai, đất được Nhà nước giao, cho 
thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên 
tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ 
khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa 
đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà 
nước khoản tiền tương ímg với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian 
chậm tiến độ thực hiện dự án ưong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ 
đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về 
đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. 



 
Do vậy, trường hợp dự án đủ điều kiện để được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy 
định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và thuộc các trường hợp quy định tại các 
các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư hoặc khoản 4 Điều 117 Nghị 
định số 31/NĐ-CP thì được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng 
theo quy định tại Điều này. 
 
74. Thời điểm điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trong trường hợp chưa được giao 
đất, cho thuê đất và cơ sở điều chỉnh tiến độ trong trường hợp thay đổi mục tiêu và 
tăng tổng vốn đầu tư được thực hiện như thê nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ 
quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. 
 
Do vậy, trường hợp dự án có khả năng không được thực hiện theo tiến độ quy định của 
văn bản chấp thuận chủ trưong đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư 
phải thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điều 41 
Luật Đầu tư. 
 
Cơ quan nhà nước xem xét nội dung đề nghị đăng ký của nhà đầu tư để thẩm định việc 
điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án phù hợp với quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư và 
các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
75. Thời gian được điều chỉnh tối đa tiến độ thực hiện với dự án chỉ có Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư được chấp thuận 
chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư 
quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ 
trương đầu tư lần đầu. 
 
Như vậy, hạn chế về thời hạn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại 
khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư chỉ áp dụng với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư, không áp dụng với dự án chỉ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư mà không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. 
 
76. Dự án du lịch được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn 50 năm kể từ ngày 
cấp. Trong quá trình hoạt động, các công trình đã xuống cấp, Công ty nâng cấp cải 
tạo và xin điều chỉnh tăng thời gian hoạt động lên 50 năm kể từ ngày điều chỉnh. Nhà 
đầu tư đăng ký điều chỉnh thời hạn dự án là 50 năm kể từ ngày điều chỉnh có được 
không? 
 
Trả lời: 



 
Theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu 
kinh tế không quá 70 năm. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế 
không quá 50 năm. 
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thời hạn hoạt động 
của dự án đầu tư theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 44 Luật Đầu tư được tính từ 
ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư lần đầu. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư 
được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử 
dụng đất. Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, 
quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm được bàn giao đất thì thời hạn 
hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa. 
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trong quá trình thực 
hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm thời hạn hoạt động của 
dự án đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư sau khi điều chỉnh không được vượt 
quá thời hạn quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 44 Luật Đầu tư. 
 
Căn cứ các quy định nêu trên, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ thời 
điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu và không được vượt quá thời hạn 
quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 44 Luật Đầu tư sau khi điều chỉnh. 
 
Do vậy, trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn 50 năm kể 
từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì không được điều chỉnh tăng thời gian hoạt 
động lên 50 năm kể từ ngày điều chỉnh. Trường hợp hết thời hạn hoạt động của dự án 
đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo 
quy định tại Điều 27 và Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
77. Trường hợp các dự án đầu tư được chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện chậm 
nhất đến ngày 31/12/2022 theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 117 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP, nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ không do lỗi từ phía cơ quan 
nhà nước thì có được điều chỉnh tiến độ theo khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 
hay không? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, dự án đầu tư được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương 
đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và 
xây dựng trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được điều chỉnh tiến độ theo 
nguyên tắc “Trường hợp dự án đã điều chỉnh tiến độ hoặc chưa điều chỉnh tiến độ thực 
hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được điều chỉnh tiến độ 
thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này nhưng không 
được điều chỉnh quá 24 tháng kể từ ngày 01/1/2021 (nếu thời điểm kết thúc tiến độ 
thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản 



chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp trước ngày 01/1/2021) hoặc 
không quá 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng 
tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư (nếu thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn 
bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư đã cấp sau ngày 01/1/2021), trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, 
d, đ và e khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu từ”. 
 
Khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư quy định: “Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ 
trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 
tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương 
đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây: 
 
a) Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật 
về dân sự và pháp luật về đất đai; 
 
b) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 
 
c) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án dầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 
nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính; 
 
d) Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch; 
 
đ) 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; 
 
e) Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư. 
 
Căn cứ quy định nêu trên thì ngoài việc điều chỉnh tiến độ theo yêu cầu của cơ quan 
quản lý nhà nước, điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch, 
nhà đầu tư được điều chỉnh tiến độ dự án vượt quá 24 tháng trong các trường hợp khác 
không do lỗi của cơ quan nhà nước (như bất khả kháng, 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, tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu 
tư). 
 
Do vậy, đề nghị rà soát nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ đê xem xét việc điều 
chỉnh tiến độ của dự án đầu tư phù hợp với quy định nêu trên. 
 
78. Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2021 chỉ quy định về việc Nhà đầu tư thực hiện thủ 
tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (không quy định về việc điều chỉnh giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư khi thuộc đối tượng quy định tại khoản này). Quy định này 
sẽ gây khó khăn cho Nhà đầu tư có dự án vừa được chấp thuận chủ trương vừa được 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư do các thông tin về dự án trên các văn bản này không 
được điểu chỉnh thống nhất với nhau. 
 
Trả lời: 



 
Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh 
chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư 
và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 
của Nghị định này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà 
đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). Như vậy, các thông tin 
về dự án đầu tư điều chỉnh tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (điều chỉnh) 
và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) sẽ được điều chỉnh thống nhất với 
nhau. 
 
79. Đối với dự án chưa hoàn thành xây dựng hoặc đã đưa một phần dự án vào hoạt 
động, nay nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác thì thực hiện 
thủ tục chuyển nhượng như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư, 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 l và khoản 2 Điều 48 của Luật này; 
 
b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đâu tư 
phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này; 
 
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; 
 
đ) 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); 
 
e) 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. 
 
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư, trường hợp đáp ứng điều kiện 
chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều này, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ 
hoặc một phần dự án đầu tư thực hiện theo nguyên tắc: đối với dự án đầu tư mà nhà 
đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 của Luật này và dự án đầu tư được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án 
đầu tư theo quy định tại Điều 41 của Luật này; đối với dự án đầu tư không thuộc 



trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc 
chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển 
nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất 
động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
 
- Liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Luật Đất đai (các Điều 189,. 194...) đã quy định về 
điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất 
hàng năm; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng 
hoặc cho thuê... 
Theo quy định tại Điều 194 Luật Đất đai, việc chuyền nhượng quyền sử dụng đất dưới 
hình thức phân lô thực hiện sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và 
nghĩa vụ tài chính về đất đai; đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thì 
được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyền nhượng toàn bộ hoặc một 
phần dự án khi đã có Giấy chứng nhận; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn 
với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng 
hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện dự án phải xây dựng xong các công trình hạ 
tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. 
 
- Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định về điều kiện chuyển nhượng toàn 
bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Theo đó, dự án bất động sản được chuyển 
nhượng phải có các điều kiện: dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt; 
dự án, phần dự án chuyền nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt 
bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi 
trong dự án đã được phê duyệt... 
 
Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn 
bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc 
một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ 
năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo 
đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án. 
 
Do đó, đề nghị nghiên cứu thực hiện theo các quy định nêu trên. 
 
80. Theo quy định tại khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 
của Chỉnh phủ: Nhà đầu tư có dự án được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước 
ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cập nhật lại nội dung dự án đầu 
tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư như thế nào do nội dung 
của giấy chứng nhận rất sơ sài. 
 
Trả lời: 
 
Điểm b khoản 1 Điều 127 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định: “Giấy chứng nhận 



đăng ký đầu tư quy định lại nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 
nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 
đương". 
 
Theo Mẫu A.1.16 văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ban hành kèm 
theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, nhà đầu tư phải cung cấp các thông tin đề nghị ghi trong Giây chứng nhận 
đãng ký đầu tư (ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
quy định tại Thông tư này trên cơ sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư 
(điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 
tương đương đã được cấp). 
 
Do vậy, đề nghị Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện theo các quy định nêu trên. 
 
81. Khoản 3 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
quy định về giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Đối với các dự án có nội dung điều 
chỉnh thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 
3 Điểu 41 của Luật Đầu tư và thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 116 Nghị 
định sé 31/2021/NĐ-CP (cụ thể ỉà các các văn bản, quyêt định của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép, chấp thuận đầu tư dự án 
theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu, doanh nghiệp có hiệu lực tại thời 
điểm ban hành văn bản, quyết định này) thì có thuộc trường hợp điều chỉnh chủ 
trương đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hay 
không? 
 
Trả lời: 
 
Khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục điều chỉnh chủ 
trương đầu tư trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 77 của Luật Đầu tư và nội dung điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư. 
 
Điểm a khoản 2 Điều 77 Luật Đầu tư quy định về trường hợp nhà đầu tư được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư 
hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 
Căn cứ quy định nêu trên, chỉ các dự án thuộc trường hợp được quyết định chủ trương 
đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật 
về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành theo 
điểm a khoản 2 Điều 77 Luật Đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu 
tư theo quy định tại khoản 3 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP khi điều chỉnh 
một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 3 Điều 41 
của Luật Đầu tư. 
 
III. Nội dung liên quan đến chấm dứt dự án đầu tư 
 
82. Theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cỏ thẩm quyền 
chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 48 



Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư lại là cơ quan thực hiện chấm dứt sau dự án đầu 
tư. Có hay không sự thiếu thống nhất giữa các quy định này? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu 
tư. 
 
Căn cứ quy định nêu trên, đối với dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan 
đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan 
chấp thuận chủ trương đầu tư. 
 
Việc giao Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được chấp 
thuận chủ trương đầu tư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận 
lợi hơn trong quản lý nhà nước về đầu tư. 
 
83. Xử lý chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như thế nào trong các trường hợp sau: 
 
- Một số dự án vi phạm quy định đất đai bị thu hồi đất nhưng cơ quan đăng ký đầu tư 
không có thông tin nên không có cơ sở chấm dứt hoạt động của dự án; 
 
- Một số dự án triển khai chậm nhưng không thuộc trường hợp không đưa đất vào sử 
dụng theo Luật Đất đai; dự án mà chủ đầu tư chậm thực hiện công tác giải phóng mặt 
bằng hoặc cố tình kéo dài công tác giải phóng mặt bằng, chậm thực hiện thủ tục thuê 
đất... 
 
Trả lời: 
 
- Liên quan đến thông tin về các dự án vi phạm quy định đất đai bị thu hồi đất, đề nghị 
nghiên cứu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 
Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, xử lý và công bố 
công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các dự án đầu tư 
không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng 
đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án 
chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng... 
 
- Điểm a khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư quy định về việc Cơ quan đăng ký đầu tư chấm 
dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục 
điểu kiện ngừng hoạt động. 
Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về 
đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong 
trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục 
vi phạm. 
 
Do vậy, đề nghị nghiên cứu quy định nêu trên để xem xét việc xử lý chấm dứt hoạt 



động của dự án đầu tư đối với trường hợp dự án triển khai chậm nhưng không thuộc 
trường hợp không đưa đất vào sử dụng; cố tình kéo dài công tác giải phóng mặt bằng, 
chậm thực hiện thủ tục thuê đất hoặc không thực hiện đúng tiến độ theo văn bản chấp 
thuận chủ trương đầu tư... 
 
84. Tại sao quy định dự án phải thuộc trường hợp ngừng hoạt động và đã bị xử phạt 
hành chính mới thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động? 
Trả lời: 
Khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 
quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp 
Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm. 
 
Việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trước khi ngừng hoặc chấm dứt hoạt 
động của dự án đầu tư để đảm bảo sự minh bạch và bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư 
và tránh các khiếu kiện phát sinh. 
 
85. Dự án bị chấm dứt hoạt động do vi phạm quy định của Luật Đầu tư và theo quy 
định của Luật Đất đai thì Chủ đầu tư được quyền bán tài sản hợp pháp trên đất cho cá 
nhân, tổ chức có nhu cầu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt 
động dự án. Căn cứ nào để xem xét, chấp thuận chủ trưorng đầu tư cho nhà đầu tư 
mới được tính thời hạn hoạt động của dự án là không quá 50 năm hoặc tính theo thời 
hạn hoạt động còn lại của dự án ban đầu được quy định trong quyết định giao thuê 
đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? 
Việc nhà đầu tư bị chấm dứt hoạt động dự án có được bán tài sản hợp pháp trên đất 
cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định chấm 
dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đất đai hay không? 
 
Trả lời: 
 
- Trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, độc lập với dự án đã bị chấm 
dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, việc xem xét thời hạn hoạt động của dự án 
đầu tư thực hiện theo các quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. Theo đó, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại các khoản 
1 và 2 Điều 44 Luật Đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp 
thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 
nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Đối với dự án đầu tư được 
Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động 
của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê 
đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định 
giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng 
chậm được bàn giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày bàn 
giao đất trên thực địa. 
 
- Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo 
quy định tại khoản 8 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 
Theo đó, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý 



tài sản; đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất thì việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan... 
 
Điều 15b về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo 
quy định của pháp luật về đầu tư của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP[19] quy định về 
việc chủ đầu tư được thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư 
khác theo quy định của pháp luật trong thời hạn 24 tháng kề từ ngày dự án đầu tư bị 
chấm dứt hoạt động theo quy định. 
 
Do vậy, đề nghị nghiên cứu việc thanh lý tài sản đối với dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt 
động theo quy định nêu trên. 
 
86. Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại khoản 1 
Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. Vậy Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo cho các Sở, 
ngành và địa phương biết để triển khai các thủ tục liên quan đất đai, thuế... theo mẫu 
văn bản thông báo nào? 
 
Trả lời: 
 
Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: "Việc chấm dứt hoạt động 
của dự án đầu tư thực hiện theo thủ tục sau: 
 
a) Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại 
điểm a khoản i Điều 48 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt 
động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư ưong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 
 
b) Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong 
hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy 
định tại các điểm b và c khoản 1 Điểu 48 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thông báo và 
nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài 
liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thông 
báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan". 
 
Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo việc chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan và gửi kèm quyết định hoặc 
thông báo của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư (nếu có). 
 
87. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư 
chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp dự 
án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa 
đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc thu hồi đất được thực 
hiện trước hay sau khi chấm dứt, thu hồi dự án đầu tư vì theo quy định khoản 2 Điều 
64 Luật Đất đai thì đối với việc thu hối đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn 
cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi 



phạm pháp luật về đất đai, trong đó cơ quan Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh 
tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và 
Điều 66, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP? 
 
Trả lời: 
 
Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư chấm 
dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư 
thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử 
dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. 
 
Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Trường hợp chấm dứt hoạt 
động của dự án đầu tư theo quy định tại các điểm a, b và đ khoản 2 Điều 48 của Luật 
Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư lập biên bản trước khi quyết định chấm dứt hoạt động 
của dư án đầu tư. Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm 
dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có quyết định thu hồi đất”. 
 
Như vậy, việc thu hồi đất theo quy định về đất đai được thực hiện nước, làm cơ sở để 
Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần dự án đầu tư. 
 
88. Trình tự, thủ tục xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; xử lý những vấn 
đề phát sinh sau khi xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... được thực hiện 
như thế nào? 
 
Trả lời: 
 
Trình, thủ tục xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xử lý dự án sau khi 
chấm dứt dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 48 Luật 
Đầu tư và Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
Theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 48 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư 
quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư 
chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp chấm dứt một 
phần hoạt động của dự án đầu tư. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định 
của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 5 Điều này. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất 
đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thủ tục chấm 
dứt hoạt động của dự án đầu tư. Khoản 8 Điều này quy định về việc thanh lý dự án đầu 
tư sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Theo đó, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu 
tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản; đối với dự án đầu tư được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xử lý quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất 
đai và pháp luật có liên quan; trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là 
tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu 
tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế. 
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nông thôn, Thành viên 

20. Bà Nguyễn Minh Hằng - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế Bộ Ngoại giao, Thành 
viên 
21. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp, 
Thành viên 

22. Ông Đào Trung Chính - Phó Tồng cục trưởng Tồng cục Quản lý đất đai Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Thành viên 

23. Ông Bùi Tất Hợp - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Văn phòng Chính phủ, Thành 
viên 
24. Bà Đỗ Vũ Anh Thư - Phó Vụ trưởng Vụ Ke hoạch Bộ Công Thương, Thành viên 



25. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Thành viên 

26. Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Thành viên 

27. Ông Lê Nam Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Thành viên 

28. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Thành viên 

29. Ông Hồ Đức Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ủy ban quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp, Thành viên 

30. Ông Dương Bá Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư Bộ Tài chính, Thành viên 
31. Ông Hoàng Văn Thu - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính, 
Thành viên 

32. Ông Võ Hữu Hiển - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Bộ Tài 
chính, Thành viên. 

 
Chú thích: 

 
[1]Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
 
[2] Được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 108 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP. 
 
[3] Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 3 Nghị định sổ 135/2016/NĐ-CP ngày 
09/9/2016. 
 
[4] Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020. 
 
[5] Được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 6 và 7 Điều 108 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP 
ngày 16/3/2021 của Chính phủ. 

[6] Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 108 Nghị số 31/2021/NĐ-CP. 
[7] Được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 6 và 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-
CP. 
[8] Được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 29 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 
[9] Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
[10] Được sửa đổi tại Điều 108 Nghị định 31/20201/ND-CP. 
[11] Được sửa đổi tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
[12] Được sửa đổi tại khoản 1 Điều 108 Nghj định 31/2021/NĐ-CP. 
[13] Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP. 
[14] Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 
[15] Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
[16] Được sừa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điêu 108 Nghi định số 31/2021/NĐ-CP. 
[17] Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 



[18] Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
[19] Được sửa đổi, bồ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, 
bồ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 


