ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(Dự án trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 đến dưới 300 tỷ đồng
và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Stt

1

Đề mục

Thành phần hồ sơ

Nội dung
1. Văn bản đăng ký đầu tư
2. Văn bản chấp thuận chủ trương thực
hiện dự án của cấp có thẩm quyền
3. Dự án đầu tư
4. Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư
5. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi
tiết xây dựng
6. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý
của nhà đầu tư
7. Báo cáo năng lực tài chính

2

Số lượng hồ sơ

3

Thời gian giải quyết

4

Cơ quan chủ trì giải quyết

5

Cơ quan phối hợp

8

Thời gian chỉnh sửa, bổ
sung, hoàn chỉnh hồ sơ
của Nhà đầu tư (nếu có)
Cơ quan có thẩm quyền
quyết định
Kết quả giải quyết

9

Phí, lệ phí

6
7

Ghi chú
Theo mẫu

Nhà đầu tư lập và tự
chịu trách nhiệm

03 bộ
04 ngày làm việc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 ngày làm việc

Các Sở, Ban, ngành liên quan và
UBND huyện, thành phố
Tối đa không quá 01 lần

02 ngày làm việc

UBND tỉnh

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đầu tư
Không có

Stt

THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(Dự án trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên
và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Đề mục
Nội dung
Ghi chú
1. Văn bản đăng ký đầu tư

Theo mẫu

2. Văn bản chấp thuận chủ trương thực
hiện dự án của cấp có thẩm quyền
3. Dự án đầu tư
4. Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư
1

Thành phần hồ sơ

5. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi
tiết xây dựng
6. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý
của nhà đầu tư
7. Báo cáo năng lực tài chính

2

Số lượng hồ sơ

3

Thời gian giải quyết

4

Cơ quan chủ trì giải quyết

5

Cơ quan phối hợp

03 bộ
20 ngày làm việc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

18 ngày làm việc

Các Sở, Ban, ngành liên quan và
UBND huyện, thành phố

Thời gian chỉnh sửa, bổ
sung, hoàn chỉnh hồ sơ
của Nhà đầu tư (nếu có)

Tối đa không quá 02 lần

7

Cơ quan có thẩm quyền
quyết định

UBND tỉnh

8

Kết quả giải quyết

9

Phí, lệ phí

6

Nhà đầu tư lập và tự
chịu trách nhiệm

Lần 1: 07 ngày làm
việc
Lần 2: 04 ngày làm
việc

Giấy chứng nhận đầu tư
Không có

02 ngày làm việc

Stt

THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(Dự án trong nước thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Đề mục
Nội dung
Ghi chú
1. Văn bản đăng ký đầu tư

Theo mẫu

2. Văn bản chấp thuận chủ trương thực
hiện dự án của cấp có thẩm quyền
3. Dự án đầu tư
4. Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư
1

Thành phần hồ sơ

5. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi
tiết xây dựng
6. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý
của nhà đầu tư
7. Báo cáo năng lực tài chính

Nhà đầu tư lập và tự
chịu trách nhiệm

8. Giải trình khả năng đáp ứng điều
kiện mà dự án phải đáp ứng
2

Số lượng hồ sơ

3

Thời gian giải quyết

4

Cơ quan chủ trì giải quyết

5

Cơ quan phối hợp

6

Thời gian chỉnh sửa, bổ
sung, hoàn chỉnh hồ sơ
của Nhà đầu tư (nếu có)

Tối đa không quá 02 lần

7

Cơ quan có thẩm quyền
quyết định

UBND tỉnh

8

Kết quả giải quyết

9

Phí, lệ phí

08 bộ
20 ngày làm việc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

18 ngày làm việc

Các Sở, Ban, ngành liên quan và
UBND huyện, thành phố
Lần 1: 07 ngày làm
việc
Lần 2: 04 ngày làm
việc

Giấy chứng nhận đầu tư
Không có

02 ngày làm việc

Stt

ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
(Dự án trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 đến dưới 300 tỷ đồng
và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Đề mục
Nội dung
Ghi chú
1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy
CNĐT

1

Thành phần hồ sơ

Theo mẫu

2. Giấy CNĐT đã cấp
3. Dự án đầu tư điều chỉnh

2

Số lượng hồ sơ

3

Thời gian giải quyết

4

Cơ quan chủ trì giải quyết

5

Cơ quan phối hợp

6

Thời gian chỉnh sửa, bổ
sung, hoàn chỉnh hồ sơ
của Nhà đầu tư (nếu có)

Tối đa không quá 01 lần

02 ngày làm việc

7

Cơ quan có thẩm quyền
quyết định

UBND tỉnh

02 ngày làm việc

8

Kết quả giải quyết

9

Phí, lệ phí

03 bộ
04 ngày làm việc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

02 ngày làm việc

Các Sở, Ban, ngành liên quan và
UBND huyện, thành phố

Giấy chứng nhận đầu tư
Không có

Stt

THẨM TRA ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Dự án trong nước thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Đề mục
Nội dung
Ghi chú
1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy
CNĐT

Theo mẫu

2. Giấy CNĐT đã cấp
1

Thành phần hồ sơ

3. Giải trình lý do điều chỉnh, những
thay đổi so với dự án đang triển khai
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án
đến thời điểm điều chỉnh dự án
5. Dự án đầu tư điều chỉnh

2

Số lượng hồ sơ

3

Thời gian giải quyết

4

Cơ quan chủ trì giải quyết

5

Cơ quan phối hợp

6

Thời gian chỉnh sửa, bổ
sung, hoàn chỉnh hồ sơ
của Nhà đầu tư (nếu có)

Tối đa không quá 02 lần

7

Cơ quan có thẩm quyền
quyết định

UBND tỉnh

8

Kết quả giải quyết

9

Phí, lệ phí

08 bộ
20 ngày làm việc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

18 ngày làm việc

Các Sở, Ban, ngành liên quan và
UBND huyện, thành phố
Lần 1: 07 ngày làm
việc
Lần 2: 04 ngày làm
việc

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Không có

02 ngày làm việc

Số TT

Danh mục Mẫu văn bản

A) Mẫu văn bản áp dụng chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

1.1, Ký hiệu
1.1.1.1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
1

2

3

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi
nhánh)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

1.1.1.2 Phụ lụ c
I-1

1.1.1.3 Phụ lụ c
I-2
1.1.1.4 Phụ lụ c
I-3

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
4

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập
doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

1.1.1.5 Phụ lụ c
I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
5

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi
nhánh)

1.1.1.6 Phụ lụ c
I-5

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
6

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh
nghiệp)

1.1.1.7 Phụ lụ c
I-6

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
7

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc
đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)

1.1.1.8 Phụ lụ c
I-7

Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành
viên trở lên

1.1.1.9 Phụ lụ c
I-8

9

Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

1.1.1.10 Phụ lụ c
I-9

10

Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh

8

B) Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư trong nước

Phụ lục I-10
1.1.1.11

Bản đăng ký dự án đầu tư
11

12

(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng
nhận đầu tư)
Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
(đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp

1.1.1.12 Phụ lụ c
I-11

1.1.1.13 Phụ lụ c
I-12

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)
C) Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư nước ngoài

1.1.1.14

Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
13

(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

1.1.1.15 Phụ lụ c
I-13

Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia
14
hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày
01/7/2006)

1.1.1.16 Phụ lụ c
I-14

Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
15

(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước
ngày 01/7/2006)

1.1.1.17 Phụ lụ c
I-15

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư
16

(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày
01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

1.1.1.18 Phụ lụ c
I-16

Phụ lục I-1
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi
nhánh)

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]
[02]

Kính gửi:
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:

[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:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

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 …....

NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-2
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

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]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:
II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư 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:
III. Nhà đầu tư cam kết:

;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;
2. 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 …....

NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-3
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

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]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:
Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:
II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư 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:
III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. 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 …....

NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-4
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập
doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp)
với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị
điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư 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:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

8. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
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 …....

NHÀ ĐẦU TƯ

[19]

[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-5
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp)
với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều
chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh
[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:
II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[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:
III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. 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 …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-6
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp)
với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều
chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh
[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:
II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư 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:
III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. 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 …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-7
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký
hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của
Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều
chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi
nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ
“ Chi nhánh”)
[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi
nhánh:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:
8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
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 …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-8

1.1.1.18.1.1.1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1.1.1.18.1.1.2 CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Vốn góp

Tên
Số TT

thành viên

Địa chỉ

Quyết định thành lập

sáng lập
(1)

(2)

(3)

(4)

Chữ ký

Tổng giá trị

Phương thức

Thời điểm

vốn góp

góp vốn

(5)

(6)

Ghi chú

góp vốn

của thành
viên

(7)

(8)

(9)

......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3) Địa chỉ :

Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương
khác
Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp
vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-9
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

Vốn góp

Số TT

Cổ đông

Loại cổ phần

Tổng số

Tên
Địa chỉ

Quyết định
thành lập

cổ phần

Phổ thông

sáng lập
Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Giá trị

(6)

Số
lượng

Giá trị

(7)

(8)

Chữ ký
.....

Số
lượng

Giá

(9)

(10)

Thời điểm

của cổ đông

góp vốn

sáng lập

(11)

(12)

trị

......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Cột (2) Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3) Địa chỉ :

Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương
khác

Phụ lục I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

Nghề nghiệp,
Tên
Số
TT

(1)

thành
viên

(2)

Địa chỉ

Quyết định thành lập

trình độ chuyên
môn của
thành viên hợp
danh

(3)

(4)

(5)

Vốn góp
Tổng giá
trị vốn
góp

Phần vốn
góp

(6)

(7)

Thời điểm

Chữ ký của
thành viên

Ghi chú

(9)

(10)

góp vốn

(8)

......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3) Địa chỉ :

Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính

Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương
khác
Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp
vốn;
thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục I-11
Bản đăng ký dự án đầu tư
(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu
tư)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]
[02]

Kính gửi:
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:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

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

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[18]

6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

7. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

[19]

NHÀ ĐẦU TƯ

Phụ lục I-12
Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
(đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư :
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký ngày..... với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã đăng ký và nội dung đề nghị điều chỉnh trong các mục
dưới đây)
[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[18]

6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

7. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

[19]

NHÀ ĐẦU TƯ

Phụ lục I-13

Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:
Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều
chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp
[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:
II. Nội dung dự án đầu tư:

CỘNG
HOÀ XÃ
HỘI CHỦ
NGHĨA

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

; Diện tích đất sử dụng:

III. Các nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;
2. 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 …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-14

1.1.1.1.1 Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày
01/7/2006)
NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG
HOÀ XÃ
HỘI CHỦ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
[01]
[02]

Kính gửi:
Các Bên hợp doanh :
Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều
chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

; Diện tích đất sử dụng:

[16]

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[19]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
8. Các nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận 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 …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-15

1.1.1.1.2 Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
(đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày
01/7/2006)

CỘNG
HOÀ XÃ
HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:
Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều
chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp
[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:
II. Đăng ký lại dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư 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:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

III. Các nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
2. 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 …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

Phụ lục I-16
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư
(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia
hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày
01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

[01]
[02]

Kính gửi:
Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội
dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều
chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[09]

5. Vốn của doanh nghiệp:
II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư 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:

; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của
Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

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

NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]

Hồ sơ kèm theo:

