
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

 

 

[01] Kính gửi:  

[02] Nhà đầu tư : 

             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: 

[11] 1. Tên dự án đầu tư: 

[12] 2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                  

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án: 

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:  

[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án 

[16] 5. Thời hạn hoạt động:  

[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án: 

[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 

         8. Nhà đầu tư cam kết: 

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư; 

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy 

định của Giấy chứng nhận đầu tư  

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....  

 

[19]                                                                           NHÀ ĐẦU TƯ 

[20] Hồ sơ kèm theo: 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI  CÁC MẪU VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ 

 Không in ra phần này) 

 

[01] : Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

a)*  r  ng h p    án   u t  th   hi n ngoài  hu  inh t   h n   y – Lăng  ô,  á  

 hu  ông nghi p t nh  h    hi n  u  th  ghi  

-  y ban nh n d n tỉnh Th a Thiên  uế; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Th a Thiên  uế.  

b) *  r  ng h p    án   u t  th   hi n trong  hu  inh t   h n   y – Lăng  ô th  

ghi:  an qu n lý khu kinh tế Ch n M y – Lăng Cô 

c) *  r  ng h p    án   u t  th   hi n trong  á   hu  ông nghi p t nh  h    hi n 

 u  th  ghi:  an qu n lý các khu công nghiệp Th a Thiên  uế 

[02] : Thông tin chính về t ng nhà đầu tư: 

 ) Đối với nhà   u t  là  á nh n  

 ọ tên (họ t n,  hứ  vụ, ngày sinh,   n tộ , quố  tị h) 

Chứng minh nh n d n/hộ chiếu (số, ngày, nơi  ấp) 

Giấy tờ chứng thực cá nh n khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu 

(t n giấy, số, ngày, nơi  ấp) 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: ( ị   h ,  i n thoại, F x, Em il) 

b) Đối với nhà   u t  là  o nh nghi p/tổ  hứ   

Tên doanh nghiệp/tổ chức 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành 

lập (Số, Ngày  ấp, Nơi  ấp)  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu 

tư, gồm: 

 ọ tên (họ t n, ngày sinh,   n tộ , quố  tịch) 

Chứng minh nh n d n/hộ chiếu (số, ngày, nơi  ấp) 

Giấy tờ chứng thực cá nh n khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu 

(t n giấy, số, ngày, nơi  ấp) 

Chức vụ 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: ( ị   h ,  i n thoại, F x, Em il) 

[11] : Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài 

(n u  ó) 

[12] : Địa chỉ đầy đủ (số nhà/   ng, phố/xã, ph  ng/quận, huy n/t nh, thành phố) 

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng  m2 hoặc ha) 



 

 

[13] : Ghi cụ thể loại hình s n phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án 

Ví  ụ   

- S n xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm 

- X y dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao 

[14] : Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước 

ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài 

[15] : Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn : 

 (Đối với tr  ng h p nhiều nhà   u t  th  ghi  ụ thể ph n vốn góp, loại vốn và ti n 

 ộ góp vốn  ủ  t ng nhà   u t ) 

[16] : Thời hạn hoạt động của dự án kể t  ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

[17] : Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví  ụ   hởi  ông, th i 

gi n x y   ng, mu  sắm, lắp  ặt máy mó  thi t bị, th i  iểm bắt   u  inh  o nh...) 

[18] : a) Mức thuế suất và miễn, gi m thuế thu nhập doanh nghiệp: 

b) Miễn thuế nhập khẩu: 

c) Miễn, gi m tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển: 

d) Kiến nghị khác (n u  ó) 

[19] Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì t ng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (n u  ó) 

(N u nhà   u t  là  o nh nghi p/tổ  hứ  th  ng  i  ý t n là ng  i  ại  i n theo pháp 

luật  ủ   o nh nghi p/tổ  hứ   ó) 

[20]  ồ sơ kèm theo: 

 Loại văn bản Trường hợp áp dụng 

 -   n sao hợp lệ Giấy chứng minh 

nh n d n/ ộ chiếu/hoặc chứng thực 

cá nh n hợp pháp khác; b n sao 

Quyết định thành lập/Giấy 

CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương 

khác của tổ chức;  

- Văn b n uỷ quyền kèm b n sao Giấy 

chứng minh nh n d n/ ộ chiếu/hoặc 

chứng thực cá nh n hợp pháp khác 

của người đại diện  

- Mọi trường hợp quy định ph i có hồ 

sơ kèm theo 

- Không áp dụng đối với trường hợp 

đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu 

tư và chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp. 

 -  áo cáo năng lực tài chính của nhà đầu 

tư ( o nhà   u t  lập và  hịu trá h 

nhi m) 

- Mọi trường hợp, tr  dự án đầu tư 

trong nước thuộc diện đăng ký 

 -  ợp đồng liên doanh  - Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế 

liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài 

 -  ợp đồng liên doanh sửa đổi - Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng 



 

 

nhận đầu tư có thay đổi nội dung  ợp 

đồng liên doanh đã ký 

- Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp có thay đổi 

nội dung  ợp đồng liên doanh đã ký 

 -  ợp đồng hợp tác kinh doanh  - Trường hợp đầu tư theo hình thức 

 ợp đồng hợp tác kinh doanh. 

 -  ợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi - Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đầu tư có thay đổi nội dung  ợp 

đồng hợp tác doanh đã ký 

- Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu 

tư của  ợp đồng hợp tác kinh doanh 

có thay đổi nội dung  ợp đồng hợp 

tác kinh doanh đã ký 

 - Dự th o Điều lệ doanh nghiệp 

- Danh sách thành viên/cổ đông sáng 

lập 

- Trường hợp thành lập Công ty 

TN  /Công ty cổ phần/Công ty hợp 

danh 

 - Dự th o Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi 

- Danh sách thành viên/cổ đông sáng 

lập 

- Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đầu tư có thay đổi nội dung 

Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung 

thêm thành viên mới. 

- Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp có sửa đổi 

Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung 

thêm thành viên mới 

 - Gi i trình kinh tế - kỹ thuật - Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư 

 - Gi i trình những nội dung điều chỉnh 

và lý do điều chỉnh 

- Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đầu tư  Giấy phép đầu tư) thuộc 

diện thẩm tra  

 -   n gi i trình kh  năng đáp ứng điều 

kiện của dự án đầu tư 

- Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư 

có điều kiện 

 - Văn b n xác nhận vốn pháp định  - Đối với ngành nghề pháp luật quy 

định ph i có vốn pháp định 

 -   n sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề - Đối với trường hợp kinh doanh 

ngành, nghề mà theo quy định của 

pháp luật ph i có chứng chỉ hành 

nghề 

 -   n sao Giấy chứng nhận đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, 

Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy 

- Đối với các trường hợp điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đầu tư 



 

 

phép đầu tư  

 -   n sao Giấy phép đầu tư, Giấy phép 

đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận 

điều chỉnh Giấy phép đầu tư 

- Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp và đổi Giấy 

chứng nhận đầu tư. 

 - Quyết định chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp của  ội đồng qu n trị, 

Đại hội cổ đông hoặc chủ doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài 

- Trường hợp chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp 

 

 
 




