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TỔNG QUAN QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU
TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
(theo Luật Đầu tư và các luật chuyên Ngành)
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DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI THỰC HIỆN
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Dự án phải xin chấp thuận CTĐTT thuộc thẩm quyền Quốc hội (Điều 30 Luật Đầu tư 2020)

▪ Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng
phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn
biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;
▪ Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha
trở lên;
▪ Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng
khác;
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DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI THỰC HIỆN
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (TT)
Thủ tướng Chính phủ CTCTĐT đối với các loại Dự án không thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đáp ứng một
trong các tiêu chí:

▪ Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
▪ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô
sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị;
dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người

trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ
của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;
▪ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;
▪ Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;
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DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI THỰC HIỆN
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Dự án thuộc thẩm quyền CTCTĐTT của UBND tỉnh (Điều 32 Luật Đầu tư 2020) bao gồm

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

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

định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;
▪ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
▪ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã,
phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
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QUY TRÌNH LỰA CHỌN NĐT
THỰC HIỆN DỰ ÁN
Trường hợp 1:
Lựa chọn NĐT thông qua đấu giá/đấu thầu
(Khoản 1,2,3 Điều 29 LĐT) sau khi có CTCTĐT
cho Dự án

Trường hợp 2:
Lựa chọn NĐT không thông qua đấu giá QSDĐ,
đấu thầu (Khoản 4 Điều 29 LĐT) đồng thời với
việc cấp CTCTĐT cho Dự án

FR
QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
THỰC HIỆN DỰ ÁN
Đấu giá

Trường hợp 1:

CHẤP THUẬN
CHỦ TRƯƠNG
ĐẦU TƯ

LỰA CHỌN NHÀ
ĐẦU TƯ

Đấu thầu

✓ Thành công
Người trúng là NĐT

 Không thành công

Chấp thuận NĐT
LƯU Ý:
Khoản 2 Điều 29 NĐ 31/2021:

Đấu giá

Làm rõ điều kiện áp dụng đối với các
hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện
dự án có sử dụng đất so với trước đây

Đấu thầu

• Thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng
đất
• Khu đất dự kiến thực hiện dự án đã được
GPMB

• Thuộc trường hợp phải lựa chọn nhà đầu tư
qua đấu thầu, xã hội hóa
• Không đủ điều kiện đấu giá QSDĐ
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QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
THỰC HIỆN DỰ ÁN

Khoản 5 Điều 29 NĐ 31 Giải thích khái niệm:
NĐT có quyền sử dụng đất quy định tại điểm a

Khoản 4 ĐiềU 29 Luật Đầu tư

Trường hợp 2:

Có quyền sử dụng đất (trừ trường hợp NN thu hồi)

CTCTĐT đồng thời
CTNĐT không thông qua
đấu giá QSDĐ, đấu thầu
lựa chọn NĐT

Nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất NN
(không thuộc diện NN thu hồi)

KHOẢN 4 ĐIỀU 29 LUẬT
ĐẦU TƯ

Trong Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao

Không thuộc diện đấu giá, đấu thầu
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Khoản 5 Điều 29 NĐ 31 Giải thích khái
niệm: NĐT có quyền sử dụng đất quy định
tại điểm a Khoản 4 ĐiềU 29 Luật Đầu tư

LƯU Ý

Là NĐT được NN giao đất, cho
thuê đất, công nhận QSDĐ,
nhận chuyển QSDĐ

NĐT có
QSDĐ
là:

Khu vực đất không thuộc
Danh mục dự án cần thu
hồi (Điều 61,62 LĐĐ)

Ngoại lệ: Trường hợp đất dự án được gia
hạn hằng năm quy định tại Điều 27.6 NĐ
31 (dự án đáp ứng điều kiện gia hạn
nhưng không phù hợp với quy hoạch)
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TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT VỀ

CTCTĐT VÀ LỰA CHỌN
NĐT THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Dự án thuộc thẩm quyền chấp
thuận CTĐT của nhiều cơ quan: cơ
quan có thẩm quyền cao nhất CTĐT
toàn bộ (Khoản 1 Điều 29 NĐ 31)

Ví dụ:
Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có sân Golf,
trong trường hợp thuộc thầm quyền chấp
thuận CTĐT của cả Thủ tướng CP và UBND tỉnh
✓ THỦ TƯỚNG QUYẾT TOÀN BỘ DỰ ÁN
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TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT VỀ
CTCTĐT VÀ LỰA CHỌN NĐT
THỰC HIỆN DỰ ÁN
VD. Dự án trong KCN, KCNC không
thuộc diện đấu giá/đấu thầu v.v. (điểm
c, d và đ khoản 5 Điều 29 NĐ 31)

DA có nhiều NĐT cùng
đăng ký thực hiện DA tại
một địa điểm

Khoản 7 Điều 29 NĐ 31

Chấp thuận CTĐT (nếu đủ điều kiện ở K3 Đ 33 LĐT)
Xem xét DA NĐT
Đầu tiên
Xem xét lần lượt từng
NĐT tiếp theo

CTCTĐT, đấu thầu
chọn NĐT trong số
nộp hồ sơ hợp lệ
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CTCTĐT ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI
FR
DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

TRƯỚC LUẬT ĐẦU TƯ 2020
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

SAU LUẬT ĐẦU TƯ 2020
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Chấp thuận đầu tư đối với dự án nhà ở theo
các thủ tục:

➢ QĐCTĐT theo Luật Đầu tư 2014; hoặc
➢ CTCTĐT theo Luật Nhà ở 2014; hoặc
➢ CTĐT theo NĐ 11/2013/NĐ-CP
➔ Chưa thống nhất về thủ tục CTCTĐT quy

✓ Các dự án xây dựng nhà ở sẽ áp
dụng thống nhất thủ tục CHẤP
THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ theo
quy định của Luật Đầu tư 2020

định tại Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.
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MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG
CTCTĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU
TƯ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

FR

LUẬT NHÀ Ở 2014

KHOẢN 1 ĐIỀU 23 LUẬT NHÀ Ở

❑ CTCTĐT đồng thời Chấp thuận NĐT
đối với DA sử dụng đất ở thuộc quyền

sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở
thương mại

LUẬT ĐẦU TƯ 2020
ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 75 SỬA ĐỔI
KHOẢN 1 ĐIỀU 23 LUẬT NHÀ Ở

✓ CTCTĐT đồng thời Chấp thuận
NĐT cho cả DA có quyền sử dụng
đất ở hợp pháp và các loại đất
khác được CQNN có thẩm quyền
cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất sang làm đất ở
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ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ ANQP
FR
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NĐT nước ngoài đầu tư theo hình
thức thành lập doanh nghiệp, góp
vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại
khu vực liên quan đến ANQP
Điểm b Khoản 4 Điều 66 NĐ 31

DA gây phương hại/có nguy cơ
phương hại đến ANQP
Khoản 3 Điều 5 & Khoản 3 Điều 47
Luật Đầu tư

• Phải lấy ý kiến của BQP về việc đáp ứng các điều kiện
quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 của Nghị định 31

• UBND Tỉnh thông báo Bộ KHĐT kiến nghị ngừng 1

phần/toàn bộ khi DA gây phương hại/có nguy cơ phương
hại đến ANQP => BKHĐT lấy ý kiến BPQ, BCA trình TTg
quyết định
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KHU VỰC ANQP ĐỐI
VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đảo

Khu vực liên
quan đến
ANQP

Xã, phường, thị trấn biên giới;

Xã, phường, thị trấn ven biển
Khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
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KHU VỰC KHÁC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUỐC PHÒNG, AN NINH
KV giáp ranh các mục
tiêu quan trọng
CT,KT,VH,NG,KHKT,VH
có cảnh vệ

Khu vực đảo, biên giới, ven
biển mà NĐT theo hình
thức thành lập doanh
nghiệp, góp vốn, mua cổ
phần, phần vốn góp

KHU VỰC KHÁC CÓ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN ANQP
Khoản 8 Điều 2 NĐ 31
Khu vực không
cho phép NĐT
nước ngoài sở
hữu nhà ở

Khu KT-QP

KV công
trình ANQP/QS

Khu phòng thủ
QS, QP theo
QĐ của TTg
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MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ
FR
AN NINH – QUỐC PHÒNG
Hệ thống Anten QS Điều 5, Điều 7 NĐ 30/2021:
quản lý & bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật
Khu vực NĐT nước ngoài được Sở hữu nhà Đ75 NĐ 99/2015
Độ cao chướng ngại vật hàng không Đ9 NĐ 32/2016

Một số VBPL
về ANQP

KV
phòng
thủ

Đ15 NĐ 21/2019

Đ13,14 NĐ 164/2018

Đ8.2 NĐ 34/2014

Đ 11.3 NĐ 71/2015

Biên giới,
hải đảo
Đ21.3 QĐ2646/1990 QĐ- BQP

Công trình QP
Đ9 NĐ 04/CP năm 1995

Đ19 Luật Biển
Đ13 NĐ 43/2014 hướng dẫn
Luật Đất đai
Điều 26,32 Luật Đầu tư
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ĐẢM BẢO THỰC HIỆN DỰFR
ÁN
MỚI: Bổ sung bảo lãnh ngân
hàng về nghĩa vụ ký quỹ

ĐẢM BẢO THỰC HIỆN
DỰ ÁN
(Điều 43 Luật Đầu tư &
Điều 26 NĐ 31)

MỚI: Đối với dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn, NĐT có
thể chuyển số tiền ký quỹ/bảo lãnh còn lại của giai đoạn
trước để bảo đảm thực hiện dự án cho giai đoạn sau
MỚI: DA có số tiền bảo đảm
không được hoàn trả mà phải
nộp NSNN, gồm:

Các trường hợp miễn ký
quỹ/bảo lãnh ngân hàng

Dự án chậm tiến độ
Dự án bị chấm dứt hoạt động

Trúng đấu giá QSDĐ trả tiền SDĐ/tiền thuê 1 lần
Trúng đấu thầu dự án
DA Nhận chuyển nhượng đã ký quỹ/hoàn
thành góp vốn

DA nhận chuyển nhượng QSDĐ
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ƯU ĐÃI & HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT

ĐIỀU 2O LĐT 2020 & ĐIỀU 19, KHOẢN 6 ĐIỀU 20 NĐ 31

THẨM QUYỀN

Chính phủ : quyết
định dự án nào
được ưu đãi hỗ trợ

Thủ tướng: quyết
định thời gian và
mức ưu đãi

ĐỐI TƯỢNG

Trung tâm đổi
mới sáng tạo
quốc gia
(TTg thành lập)

TT đổi mới sáng tạo/TT
nghiên cứu & phát triển ≥
3000 tỷ
(giải ngân min: 1000 tỷ
trong 3 năm)
Ngành đặc biệt ưu đãi: ≥
30.000 tỷ (giải ngân
min:10.000 tỷ trong 3
năm)

MỨC ƯU ĐÃI
Thuế suất:
Ưu đãi giảm
≤ 5%, không
quá 37,5 năm
Miễn, giảm:
≤ 6 năm miễn,
giảm 50% số thuế
phải nộp tối đa
không qua 13 năm

KHÔNG ÁP DỤNG
ĐỐI VỚI

DA trước 1/1/2021
DA khai khoáng

DA diện Thuế TTĐB
(trừ SX ô tô, tàu bay,
du thuyền)
DA nhà ở thương
mại
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CÁC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

• Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở chia, tách: được hưởng mức ưu

TỔ CHỨC LẠI
DỰ ÁN

đãi với điều kiện (và trong phạm vi) đáp ứng các điểu kiện để được hưởng ưu đãi

Khoản 7 Điều
20 NĐ 31

• Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở sáp nhập: được tiếp tục áp dụng

trong thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án trước khi chia, tách;

ưu đãi của từng dự án trước khi sáp nhập nếu vẫn đáp ứng điều kiện cho thời
gian hưởng ưu đãi còn lại.
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CÁC ƯU ĐÃI ĐẦU
TƯ
FR
Khu công nghiệp, Khu chế
xuất được đưa ra khỏi quy
hoạch/chuyển đổi mục đích sử
dụng/chấm dứt hoạt động

(Điều 20 NĐ 31)

• Dự án được cấp GCNĐKĐT/tương đương: Được tiếp tục hưởng ưu đãi đầu tư
theo quy định tại giấy phép
• Dự án không được cấp GCNĐKĐT/tương đương: Được tiếp tục hưởng ưu đãi

đầu tư theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đầu tư ban đầu

• Dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư và đáp ứng thêm điều kiện hưởng
ưu đãi (cao hơn/mới) thì hưởng ở mức cao hơn/hưởng thêm ưu đãi ưu đãi mới
ĐIỀU CHỈNH ƯU ĐÃI
(Điều 22 NĐ 31)

cho thời gian ưu đãi còn lại
• Dự án đầu tư đang thực hiện và đang được hưởng ưu đãi thì sẽ mất ưu đãi nếu
không còn đáp ứng điều kiện ưu đãi. Nếu đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi khác
(Ví dụ: ưu đãi về khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập
chịu thuế) thì được hưởng ưu đãi đó.
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ĐIỀU CHỈNH DỰFR
ÁN
Bổ sung trường hợp điều chỉnh khi: sáp nhập; hợp nhất; chia; tách; chuyển nhượng 1 phần/toàn bộ;
sử dụng QSDĐ, TS gắn liền với đất để góp vốn vào DN/hợp tác kinh doanh

Bất khả kháng

Không điều chỉnh tiến độ dự án sau khi được CTCTĐT
quá 24 tháng so với ban đầu, trừ:

NĐT bị chậm bàn giao đất
Chậm thủ tục hành chính/yêu cầu cơ quan nhà nước

Điều 41
Luật
Đầu tư
2020

Thay đổi quy hoạch

Điều chỉnh DA không CTCTĐT dẫn tới trường hợp phải CTCTĐT
thì CTCTĐT trước khi điều chỉnh dự án

Thay đổi/bổ sung mục tiêu Chấp thuận CTĐT
Tăng vốn 20% làm thay đổi quy mô

Thay đổi diện tích (10%/30ha)

Các trường hợp phải điều chỉnh
CTCTĐT khi đã có dự án CTCTĐT:

Thay đổi/Bổ sung mục
tiêu
Thay đổi vốn 20% làm thay đổi quy mô
Kéo dài tiến độ quá 12 tháng so với ban đầu
Điều chỉnh thời hạn hoạt động

Thay đổi công nghệ
Thay đổi địa điểm đầu tư

FR
NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NĐT tự ngừng

Thông báo cho CQNN

Bảo vệ di tích QG, môi trường, an toàn lao động

Điều 47 LĐT 2020
Điều 56 NĐ 31

CQ quản lý NN quyết định: phải
lập BB trước khi ban hành QĐ

NĐT không thực hiện đúng nội dung CTCT, GCNĐKĐTĐT,
đã bị xử phạt VPHC nhưng tiếp tục vi phạm

Bản án, QĐ của Tòa án; phán quyết của Trọng tài

UBND Tỉnh thông báo Bộ KHĐT kiến nghị TTg QĐ ngừng 1 phần/toàn bộ khi DA có
nguy cơ/phương hại đến ANQP
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CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
FR

DA CTCTĐT chỉ chấm dứt khi có ý kiến của Cơ quan Chấp thuận CTĐT

Nếu NĐT không tự chấm dứt DA theo điều kiện chấm dứt tại hợp đồng/điều lệ hoặc
hết thời hạn hoạt động của dự án thì CQĐKĐT quyết định chấm dứt
Điều 48 LĐT 2020

Nếu chỉ chấm dứt 1 phần: NĐT thực hiện phần còn lại & điều chỉnh DA

Điều 57,58,59,60 NĐ
31

DA đã được cấp GCNĐKĐT: chấm dứt & thu hồi

CQĐKĐT hoặc
NĐT chấm dứt 1
phần hoặc toàn
bộ

DA cấp GCNĐKĐT (đồng thời GCNĐKKD) chấm dứt, không thu hồi
Chấm dứt theo điểm d K2 Đ48 LĐT (chậm/không đưa đất vào sử dụng):
QĐ thu hồi đất trước khi QĐ chấm dứt DA
Chấm dứt theo điểm a,b,đ K2 Đ48 LĐT (vd. không ký quỹ,
…):
Lập biên bản trước khi QĐ chấm dứt DA
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FR
THỜI HẠN DỰ ÁN
Dự án trong khu kinh tế, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn

≤ 70 năm
Dự án có vốn đầu tư lớn, chậm thu hồi vốn

≤ 50 năm

Ngoài khu kinh tế

Điều 44
Khoản 7 Điều 77
LĐT 2020
Điều 27 NĐ 31

NĐT bị chậm bàn giao đất thì thời gian bị
không tính vào thời hạn hoạt động của dự án

Gia hạn ≤ 70 năm
hoặc ≤ 50 năm,
không áp dụng với:

Áp dụng đối với cả Dự án trước khi
Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực

Dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm, tài nguyên

Trường hợp Chuyển giao không bồi hoàn
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FR
GIA HẠN DỰ ÁN

Điều kiện phải đáp
ứng để xem xét gia
hạn dự án
(Khoản 4 Điều 27
NĐ 31)

Phù hợp với quy
hoạch

Không phù hợp: Gia hạn từng năm
(chỉ làm thủ tục gia hạn năm đầu tiên)

Đủ điều kiện giao đất/cho thuê đất

Gia hạn dự
án
Có thể được gia hạn:
≤ 70 năm/ ≤ 50
năm, nhưng không áp
dụng với:
(Khoản 4 Điều 44
LĐT)

Dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm, tài
nguyên
Trường hợp Chuyển giao không bồi hoàn
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FR
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
Trước ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực:

Dự án đã được
QĐCTĐT,
CTCTĐT/CTĐT
theo pháp luật
về đầu tư, nhà
ở, đô thị và xây
dựng

Dự án không thuộc
diện CTCTĐT,
QĐCTĐT, CTĐT,
cấp GCNĐKĐT theo
pháp luật về đầu
tư, nhà ở, đô thị,
xây dựng và nhà
đầu tư đã triển
khai thực hiện dự
án đầu tư

Dự án đã
trúng đấu
giá/đấu thầu

Dự án đã được
cấp ưu đãi đầu
tư, GPĐT,
GCNĐT,
GCNĐKĐT

Trường hợp điều chỉnh dự án tại
Khoản 2 Điều 77 mà nội dung điều
chỉnh thuộc diện chấp thuận CTĐT
thì phải thực hiện CTCTĐT/điều
chỉnh CTĐT theo LĐT 2020.

(Khoản 3 Điều 77 LĐT)

KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CTĐT
KHOẢN 2 ĐIỀU 77 LUẬT ĐẦU TƯ 2020
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FR

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP

ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI
VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Khoản 6 Điều 77
Luật Đầu tư 2020
Điều 126 NĐ 31

Được tiếp tục áp dụng các điều
kiện tiếp cận thị trường có lợi
hơn theo GCNĐKĐT đã được cấp
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FR
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
Điều 123 NĐ 31

KÝ QUỸ, BẢO LÃNH

Dự án đã thực hiện hoặc được chấp
thuận/cho phép thực hiện trước
ngày 01/7/2015 mà thuộc diện bảo
đảm thực hiện dự án đầu tư theo
LĐT 2020 không phải ký quỹ/bảo
lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ

Khoản 4 Điều 77
Luật Đầu tư 2020

Trường hợp điều chỉnh
mục tiêu, tiến độ, chuyển
mục đích sử dụng đất
thì phải thực hiện ký
quỹ/có bảo lãnh ngân
hàng về nghĩa vụ ký quỹ
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Q&A

Xin cảm ơn
Đinh Ánh Tuyết – Trường Văn phòng
+84 90 328 2896
anhtuyet@idvn.com.vn

www.idvn.com.vn

Văn phòng Hà Nội: Tầng 5, Việt Tower,
Số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

