
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: Ầotế ĩ̂ /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày thảng "ỉ- năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc công bô Danh mục thủ tục hành chính thuộc thâm quyên giải quyêt 

của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HQC VÀ CÔNG NGHẸ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2013 và Nghị 
định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hưởng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quyết định sổ 09/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý Khu Côns nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 1354/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.



Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Trung tâm CNTT (để cập nhật);
- Lưu: VT, VP, CNCHL.

7/ks*— __



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
ỊỦA BAN QUẢN LÝ KHU CỔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
'ổ ty /QĐ-BKHCN ngày /2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên thủ tục hành chính
Thời hạn

giải
quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cử pháp lý

ĩ LĨNH V ự c  THU HÚT ĐẦU TƯ

1
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 
Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 
Nghị định so 31/2021/NĐ-CP

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bổ thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án 
đầu tư thực hiện tại Khu CNC Hòa Lạc quy 
đinh tai khoản 4 Điều 30 của Nghị định sổ 
31/2021/NĐ-CP

25 ngày 
làm việc

Trụ sờ Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020
2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư đối với dự án không thuộc diện chấp 
thuận chủ trưong đầu tư

15 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 
Ban Quản lý

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701 /QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp dự án đã được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện 
chấp thuận điều chỉnh chủ trưong đầu tư

10 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật đâu tư
3. Quyết định số 701 /QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp nhà đầu tư chuyển nhượng một 
phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự 
án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của Ban Quản lý

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định sổ 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 
dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự 
án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của Ban Quản lý

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hưóng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư

8 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu Không 1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020

2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy
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đối với dự án đầu tư thuộc thấm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Công nghệ cao 
Hòa Lạc

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp chia, tách, họp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với 
dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để 
góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án 
đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của Ban Quản lý

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020 f
2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 củẩ Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
3. Quyết định số 701 /QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất thuộc dự án đẩu tư đế 
họp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản lý

25 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản 
án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với 
dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương 
đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP)

07 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tu- số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng
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quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản 
án, quyết định của tòa án5 trọng tài đối với 
dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và 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 (Khoản 4 Điều 54 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP)

05 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự 
án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 
Ban Quản lý

15 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án 05 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư sổ 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư

16 Thủ tục chấm dút hoạt động của dự án đầu
tư

15 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật đầu tư
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kể hoạch và Đầu tư

17 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng - Cấp lại: Trụ sở Ban Không 1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
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nhận đăng ký đầu tư 05 ngày 
làm việc 
- Hiệu 

đính: 03 
ngày làm 

việc

Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư

03 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

19
Thủ tục thực hiện hoạt động đâu tư theo 
hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần 
vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

15
ngày làm 

việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tu* về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tu*

20 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của 
nhà đầu tư nước ngoài trong họp đồng BGC

15
ngày làm

việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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
3. Quyết định sổ 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mói, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

21
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều 
hành của nhà đầu tư nước ngoài trong họp
đồng BCC

15
ngày làm 

việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Luật Đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 17/6/2020
2. Nghị định 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 tu*
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kể 
hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ
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trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II LĨNH V ực QUẢN LỶ QUY HOẠCH

22

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều 
chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu 
tư xây - dựng công trình theo hình thức 
kinh doanh

- Thẩm 
định: 15 
ngày

Phê
duyệt:
10 ngày

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Bằng 20% 
của chi phí 
lập nhiệm 
vụ quy 
hoạch

1. Quyết định số 835/ỌĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây 
dựng về việc công bổ TTHC mới ban hành, TTHC được 
chuẩn hóa, TTHC được sửa đổi, bổ surtg hoặc thay thế, 
TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng.
2. Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 
UBND thành phố Hà Nội (Mục I. Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sả Quy hoạch Kiến 
trúc).
3. Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của 
UBND Thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một 
số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và 
xây dựng trong Khu CNC Hòa Lạc;

23

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 
công trình theo hình thức kinh doanh

- Thẩm 
định: 25 
ngày làm 
việc.

-Phê
duyệt:

15 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Theo tỷ lệ 
% chi phí 
lập đồ án 
quy hoạch

1. Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây 
dựng về việc công bổ TTHC mới ban hành, TTHC được 
chuẩn hóa, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, 
TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng.
2. Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của 
UBND thành phố Hà Nội (Mục I. Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch Kiến 
trúc).
3. Quyết định sổ 2392/QĐ-UBND ngàỵ 26/5/2015 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một 
số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và 
xây dựng trong Khu CNC Hòa Lạc;
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24
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây 
dựng thuộc thẩm quyền của ƯBND cấp 
tỉnh

10 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

- Phí, lệ 
phí: không 
quy định
- Chi phí in 
ấn, trích 
lục: theo 
thực tế.

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;
2. Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ Xây 
dụng về việc công bổ thủ tục hành chính “Cung cấp thông 
tin về quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
3. Quyết định số 4653/QĐ-ƯBND ngày 16/10/2020 của 
UBND thành phố Hà Nội vè việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 
QHKT thanh phố Hà Nội.
4. Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền thực hiện một 
số nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và 
xây dựng trong Khu CNC Hòa Lạc;

III LĨNH V ự c QUẢN LÝ XÂY D ự N G

25
Thẩm định báo cáo nghiên cửu khả thi 
đầu tu xây dựng/điều chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tu xây dựng

25
ngày làm 
việc
- Đối với 
dự án 
nhóm B, 
15 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Phí thẩm 
định báo 
cáo nghiên
cứu khả thi?HP Á= Tông 
mức đầu tu 
X Mức thu 
(theo quy 
định tại 
Điều 4 
Thông tu 
số
209/2016/
TT-BTC
ngày

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Xây 
dựng;
2. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số nội đung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng;
3. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố TTHC ban hành mới, TTHC 
được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng;
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10/11/2016 
của Bộ Tài 
chính)

26
Thẳm định thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế 
xây dựng ừiển khai sau thiết kế cơ sở

30 ngày 
làm việc 
đối với 
công 
trình cấp 
II và cấp 
III,

20
ngày làm 
việc đối 
với công 
trình cấp 
còn lại

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Phí thẩm 
định thiết 
kề = Chi 
phí xây 
dựng X  

Mức thu 
(quy định 
tại Điều 4 
Thông tư 
số
210/2016/
TT-BTC
ngày
10/11/2016 
của Bộ Tài 
chính)

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2Q20/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;
2. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiểt một số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng;
3. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay 
thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;

27

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 
công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/theo tuyến 
ữong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng 
đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn 
cho công trình không theo tuyến/theo 
giai đoạn cho công trình theo tuyến 
trong đô thị/dự án)

20 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

150.000 
đồng/ giấy 
nhép (theo 
Nghị quyết 
số
06/2020/N
Q-HĐND
ngày
07/7/2020 
của Hội 
đồng nhân 
dân thành

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;
2. 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;
3. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay 
thế, TTHC bị bãi bỏ ừong lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;
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phố Hà 
Nội)

4. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

28

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải 
tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 
I, cấp II (công trình không theo 
tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín 
ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành 
tráng/theo giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/theo giai đoạn cho 
công trình theo tuyến trong đô thị/dự án)

20 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Không

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;; Luật sô 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;
2. 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;
3. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố TTHC ban hành mói, TTHC được thay 
thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;
4. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây 
dựng ừên địa bàn Thành phố Hà Nội.

29

Cấp giấy phép di dời đối với công trình 
cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình 
không theo tuyến/theo tuyến trong đô 
thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh 
hoành tráng/theo giai đoạn cho công 
trình không theo tuyến/theo giai đoạn 
cho công trình theo tuyến trong đô 
thị/dự án)

20 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Không

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
2. 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;
3. Quyết đĩnh số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay 
thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;
4. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng ừên địa bàn Thành phố Hà Nội.
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30

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối 
với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/theo tuyến 
trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng 
đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn 
cho công trình không theo tuyến/theo 
giai đoạn cho công trình theo tuyến 
trong đô thị/dự án)

20 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Không

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;
2. 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;
3. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay 
thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;
4. Quyết định số 07/2022/QĐ-ƯBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng ừên địa bàn Thành phố Hà Nội.

31

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với 
công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/theo tuyến 
trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng 
đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn 
cho công trình không theo tuyến/theo 
giai đoạn cho công trình theo tuyến 
trong đô thị/dự án)

15 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lỷ Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

15.000
đồng
(Theo
hướng dẫn 
tại Nghị 
Quyết số 
06/2020/N 
Q-HĐND 
ngày
07/7/2020 
của Hội 
đồng nhân 
dân Thành 
phố Hà 
Nội)

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dụng;
2. 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 dụng;
3. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây 
dụng về việc công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay 
thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dụng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;
4. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

32
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công 
trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 
trình không theo tuyến/theo tuyến trong

15 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ

Không 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây
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đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, 
tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho 
công trình không theo tuyến/theo giai 
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 
thị/dự án)

cao Hòa Lạc dụng;
2. 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;
3. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố TTHC ban hành mới, TTHC 
được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng;
4. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

33

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn 
thành công trình (đối với công trình 
thuộc thấm quyền k iếm  tra của C ơ  quan
chuyên môn về xây dựng thuộc ủy  ban 
nhân dân cấp tỉnh)

20 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Chi phí 
kiểm tra 
công tác 
nghiệm thu 
khi hoàn 
thành thi 
công xây 
dựng do 
nhà đầu tư 
lập dự 
toán, thẩm 
định, phê 
duyệt và 
được tính 
ừong tổng 
mức đầu tư

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều cua Luật Xây 
dựng;
2. 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;
3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lưạng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng;
3. Quyết định số 509/QĐ.-BXD ngày 06/5/2021 của Bộ 
Xây dựng công bố đanh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản 
lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực 
hiện tiếp nhận và ừả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ 
Xây dựng.

IV LĨNH V ự c QUẢN LÝ Đ Ắ T  Đ A I

34 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm 15 ngày Trụ sở Ban 
Quản lý Khu

Không. 1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
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định điều kiện giao đất, cho thuê đất. làm việc Công nghệ 
cao Hòa Lạc

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai.
3. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
4. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
5. Q uyết định số  11 /2017/QĐ-UBND n gày 3 1 /3 /2 0 1 7  của  
UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số 
nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn 
thành phố Hà Nội;
6. Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

35
Giao lại đấưcho thuê đất không thông 
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 
để thực hiện dự án đầu tư

20 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Không

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ về quy định chi tiết thi hành'một số điều của Luật Đất 
đai.
3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai.
4. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
5. Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của
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UBND Thành phổ Hà Nội về việc ban hành quy định một 
số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuể đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư ữên địa 
bàn thành phố Hà Nội.
6. Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ƯBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

36
Gia hạn sử dụng đất

10 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Qiiản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Không

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13. í
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ về quy định chi tiết thi hành một số điềụ của Luật Đất 
đai.
3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai.
3.Quyết định sổ 3452/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

37

Thu hồi đất đối với trường hơp người sử 
dụng đất chấm dứt sử dụng đất theo 
pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất.

10 ngày 
ỉàm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ 
cao Hòa Lạc

Không

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
2. Nghị định số 43/20T4/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củá Chính 
phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai.
3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai.
4. Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành



14

chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND cấp huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

V LĨNH V ực QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI 
QUỐC TE

38
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện của thương nhân nước ngoài tại Khu 
CNC Hòa Lạc

15
ngày làm 

việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

3.000.000đ/ 
Giấy phép

1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam
2. Văn bản sổ 7399/BCT-KH ngày 22/7/2015 của Bộ Công 
Thương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
hoạt động thưong mại tại các Khu Công nghệ cao
3. Quyết định số 3930/QĐ-BCT ngày 30/12/2019 của Bộ Công 
Thương phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2019
4. Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

39

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện của thưong nhân nước ngoài tại Khu 
CNC Hòa Lạc

05
ngày làm 

việc

Trụ sờ Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

1.500.000đ/ 
Giấy phép

1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam
2. Văn bản số 7399/BCT-KH ngày 22/7/2015 của Bộ Công 
Thương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
hoạt động thương mại tại các Khu Công nghệ cao
3. Quyết định số 3930/QĐ-BCT ngày 30/12/2019 của Bộ Công 
Thương phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2019
4. Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

40 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện của thương nhân nước ngoài tại 05 Trụ sở Ban 

Quản lý Khu 1.500.000d/ 1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đai diên, chi nhánh của thương
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Khu CNC Hòa Lạc ngày làm 
việc

Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Giấy phép nhân nước ngoài tại Việt Nam
2. Văn bản số 7399/BCT-KH ngày 22/7/2015 của Bộ Công 
Thương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
hoạt động thương mại tại các Khu Công nghệ cao
3. Quyết định số 3930/QĐ-BCT ngày 30/12/2019 của Bộ Công 
Thưong phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2019
4. Thông tư sổ 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
thành lặp văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ;

41
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện của thưong nhân nước ngoài tại Khu 
CNCHòa Lạc

05
ngày làm 

việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

1.500.000d/
Giấy phép

1. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam
2. Văn bản số 7399/BCT-KH ngày 22/7/2015 của Bộ Công 
Thương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
hoạt động thương mại tại các Khu Công nghệ cao
3. Quyết định số 3930/QĐ-BCT ngày 30/12/2019 của Bộ Công 
Thương phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2019
4. Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép
thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thưong mại 
nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

42
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại 
diện của thưong nhân nước ngoài tại Khu 
CNC Hòa Lạc thuộc thẩm quyền cấp của
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

05
ngày làm 

việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

L Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/0172016 quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam
2. Văn bản số 7399/BCT-KH ngày 22/7/2015 của Bộ Công 
Thương hưóng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với 
hoạt động thưong mại tại các Khu Công nghệ cao
3. Quyết định số 3930/QĐ-BCT ngày 30/12/2019 của Bộ Công 
Thưong phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2019
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VI LĨNH V ực QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

43

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu 
cầu sử dụng người lao động nước ngoài 
của các doanh nghiệp trong Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc

10 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tô chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
3. Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 12/3/2021^ của Chủ tịch 
ủ y  ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền Trưởng ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện một sổ việc liên 
quan đến sử dụng người lao động nước ngoài.
4. Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
5. Quyết định số 3801/QĐ-LOBND ngày 04/8/2021 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động -  Thương binh 
và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -  
Thương binh và Xã h ộ i , Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

44
Đe nghị tuyển người lao động Việt Nam 
vào các vị trí cồng việc dự kiến tuyển 
người lao động nước ngoài làm việc tại 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

-Tuyển 
500 lđtrở 
lên: 02 
tháng
-Tuyển từ 
100-dưới 
500 lđ:
01 tháng
-Tuyển 
dưới 100 
lđ: 15 
ngày

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định vê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tể chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
3. Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Chủ tịch 
ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền Trưởng ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện một số việc liên 
quan đến sử dụng người lao động nước ngoài.
4. Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/202lcủa Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vưc viêc làm thuôc pham vi
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quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thưong binh và Xã hội.
5. Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động -  Thưong binh và 
Xã hội thuộc thẩm quyên giải quyêt của Sở Lao động -  Thương 
binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ừên 
địa bàn Thành phố Hà Nội.

45
Xác nhận người lao động nước ngoài 
làm việc cho các doanh nghiệp trong 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động

05 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
3. Ban Quản lý thực hiện theo ủy quyền được ký ngày 30/6/2021 
giữa Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
4. Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
5. Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động -  Thương binh 
và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -  
Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

46
Cấp giấy phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc cho các doanh nghiệp 
ữong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

05 ngày
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

400.000đ/ 
Giấv phép

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ Chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
3. Ban Quản lý thực hiện theo ủy quyền được ký ngày 30/6/2021 
giữa Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và Sở Lao động, Thưonag 
binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
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4. Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy 
định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định Hội đồng nhân dân Thành phố.
6. Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
7. Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND 
Thành phổ Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động -  Thương binh 
và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -  
Thương binh và Xã h ộ i , Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

47
Cấp lại giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc cho các doanh 
nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa 
Lạc

03 ngày 
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

- Nộp trực 
tiếp:
300.000Ổ/
Giấy Dhén
- Nộp qua 
mạng: 
250.000đ/
Giấy phép

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
3. Ban Quản lý thực hiện theo ủy quyền được ký ngày 30/6/2021 
giữa Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
4. Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội 
đông nhân dân Thành phô Hà Nội vê việc ban hành một sô quy 
định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
quyền quyết định Hội đồng nhân dân Thành phổ.
6. Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao
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động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
7. Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động -  Thương binh và 
Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sờ Lao động -  Thương 
binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội.

48
Gia hạn giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc cho các doanh 
nghiệp  trong Khu C ông nghệ cao H òa
Lạc

05 ngày
làm việc

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

- Nộp trực 
tiếp:
300.000đ/ 
Giấy phép
- Nộp qua 
mạng: 
250.000đ/
Giấy phép

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
3. Ban Quản lý thực hiện theo ủy quyền được ký ngày 30/6/2021 
giữa Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
4. Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hả Nội về việc sửa đổi bổ sung một số 
điều Nghị quyết sổ 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 quy định 
thu phí, lệ phí ưên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền 
quyết định Hội đồng nhân dân Thành phố.
6. Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/202lcủa Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội về việc công bổ thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
7. Quyết định số 3801/QĐ-ƯBND ngày 04/8/2021 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động -  Thương binh và 
Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của sỏ' Lao động -  Thương
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binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội.

49
Đăng ký Nội quy lao động doanh nghiệp 
hoạt động đầu tư tại Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc

07 ngày 
làm

Trụ sở Ban 
Quản lý Khu 
Công nghệ cao 
Hòa Lạc

Không

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam
3. Ban Quản lý thực hiện theo ủy quyền được ký ngày 30/6/2021 
giữa Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và Sở Lao động, Thưcmg 
binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
4. Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 về việc công 
Ị bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ LĐTBXH
5. Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động -  Thương binh và 
Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -  Thương 
binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội.



GIẢI TRÌNH ĐIÊU CHỈNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÊN 
GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

TT Tên thủ tục hành chính Lý do hết hiệu Ịực, thêm 
mói, sửa đồi, bổ sung Căn cứ pháp lý Căn cứ xác định thẩm 

quyền
I DANH MỤC TTHC HÉT HIỆU L ự c

1.1 Lĩnh vực Thu hút đầụ tư

1

Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự 
án thuộc diện chấp thuận chủ trương của 
UBND cấp tỉnh đấu tư tại Khu CNC Hòa 
Lạc

Quyêt định sô 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư !

1. Luật đầu tư số 61/QH14/2020 ngày 
17/6/2020
2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 Quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật đầu 
tư
3. Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bổ thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thụộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư

2
Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự 
án thuộc diện chấp thuận chủ trương của 
Thủ tướng Chính phủ đầu tư tại Khu
CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư

3
Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự 
án thuộc diện chấp thuận chủ trương của 
Quốc hội đầu tirtại Khư CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bổ thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

4 Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư
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đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ 
trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND 
cấp tỉnh đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc 
(đối với Dự án không thuộc diện cấp 
Giấy CNĐKĐT)

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

5
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối 
với dự án không thuộc diện quyết định 
chủ trương đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc

Quyết đinh số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

6
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối 
với dự án thuộc diện quyết định chủ 
trương đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

7
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa 
chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ
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Kế hoạch và Đầu tư

8

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư đối với dự án không thuộc diện quyết 
định chủ trương đầu tư tại Khu CNC Hòa 
Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương của UBND cấp tỉnh đầu 
tư tại Khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

10
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương của Thủ tướng Chính 
phủ đầu tư tại Khu CNC Hoa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
kế hoạch va Đầu tư

11 Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Khu 
CNCHoàLạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
iư về việc công bố thủ tục 
hành chính mói, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi



4

chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

12
Điều chỉnh dự án đầu tư tại Khu CNC 
Hòa Lạc trong trường họp chia tách, họp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ 
chức kinh tể

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

13
Điều chỉnh dự án đầu tư tại Khu CNC 
Hòa Lạc theo bản án, quyết định của tòa 
án, trọng tài

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại
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Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

16 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ' ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bổ thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư

17 Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại 
Khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

18 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 
tại Khu CNC Hòa Lạc

Q uyết đinh số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

19 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại 
Khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ
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trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

20

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 
dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép 
đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy 
tờ khác có giá trị pháp lý tương đương tại 
Khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

21 Bảo đảm đầu tư trong trường họp không 
được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

22
Thành lập văn phòng điều hành của nhà 
đầu tư nước ngoài trong họp đồng BBC 
tại Khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

23
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành 
của nhà đầu tư nước ngoài ừong họp 
đồng BBC tại Khu CNC Hòa Lạc

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục
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hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

1.2 Lĩnh vực Quản lý lao động

1

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực 
hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập 
của doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa 
Lạc hoạt động đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập 
nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 
ngày.

Quyết định số 3801/QĐ- 
UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND Thành phổ Hà Nội về 
việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao 
động -  Thưong binh và Xã 
hội thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Lao động -  

Thương binh và Xã hội, Sở 
Nội vụ, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 3 3 8/QĐ-LĐTBXH 
ngày 17/3/2021 về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 
bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao 
động, tiền lương thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

2

Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời 
gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, 
người giữ chức danh chủ chốt của doanh 
nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu 
CNC Hòa Lạc

Quyết định sổ 3801/QĐ- 
UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND Thành phố Hà Nội về
việc công bố danh mục thủ 

tục hành chỉnh, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao 
động -  Thương binh và Xã 
hội thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Lao động -  

Thương binh và Xã hội, Sở 
Nội vụ, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội.

Quyết định sổ 3 3 8/QĐ-LĐTBXH 
ngày 17/3/2021 về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 
bố sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao 
động, tiền lương thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

3
Thu hồi giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc cho các doanh 
nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa 
Lạc

Quyết định số 3801/QĐ- 
UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND Thành phố Hà Nội về 
việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính, thủ tục hành

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy 
định về người lao động nước ngoài 
lầm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 
quản lý người lao động Việt Nam làm
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chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao 
động -  Thương binh và Xã 
hội thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Lao động — 

Thương binh và Xã hội, Sở 
Nội vụ, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 
tại Việt Nam
- Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH 
ngày 06/5/2021 về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

4

Nhận thông báo của doanh nghiệp trong 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc việc tổ chức 
làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ 
trong một năm.

Quyết định số 3801/QĐ- 
UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND Thành phố Hà Nội về 
việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao 
động -  Thương binh và Xã 
hội thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Lao động -  

Thương binh và Xã hội, Sở 
Nội vụ, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội

Quyết định sổ 338/QĐ-LĐTBXH 
ngày 17/3/2021 về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 
bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao 
động, tiền lương thuộc phạm vi quản 

’ ly nhà nước của Bộ LĐTBXH

5
Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng 
lương, định mức lao động của các tổ 
chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư tại 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Điều 93 Bộ Luật Lao động 
2019 không còn quy định 

phải gửi thang lương, bảng 
lương tới cơ quan quản lý 
Nhà nước về lao động cấp 
huyện nơi đặt cơ sở  sx , 

KD của người sử dụng lao 
động

Quyết định sổ 3 3 8/QĐ-LĐTBXH 
ngày 17/3/2021 về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 
bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao 
động, tiền lương thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

1.3 Lĩnh vực Quản lý quy hoạch

1

Cấp Giấy phép quy hoạch (đối với các dự 
án tại khu vực chưa có quy hoạch phân 
khu được duyệt).

- Quyết định số 147/QĐ- 
BXD ngày 07/3/2019 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực quy hoạch-kiến 
trúc thuộc phạm vi chức
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năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng.
- Quyết định sổ 6156/QĐ- 
UBND ngày 04/11/2019 
của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh 
mục TTHC lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc bị bãi bỏ

2

Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, 
phương án kiến trúc và đấu nối hạ tầng 
kỹ thuật (đối với dự án có quy mô < 5 
ha).

Quyết định số 6156/QĐ- 
UBND ngày 04/11/2019 
của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh 
mục TTHC lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc bị bãi bỏ

1.4 Lĩnh vực Quản lý xây dựng

1 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép 
xây dựng

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngày 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 

TTHC được thay thể, 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

1.5 Lĩnh vực Quản lý đất đai

1 Miễn, giảm tiền thuê đất

Quyết định số 3542/QĐ- 
UBND ngày 12/6/2017 và 
Quyết định số 3632/QĐ- 
ỤBND ngày 18/8/202 của 
UĐND thanh phố Hà Nội

- Khoản 4, khoản 6 Điều 14 Nghị định 
số 35/2017/NĐ-CP quy định về thẩm 
quyền của Ban Quản lý và trình tự, 
thủ tục về miễn, giảm tiền thuê đất 
trong Khu Công nghệ cao.
- Tuy nhiên, tại Quyết định số 
3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 và 
Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 
18/8/202 của UBND thành phố Hà
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Nội không quy định đây là một 
TTHC. Do vậy, đề nghị bãi bỏ TTHC 
này.

- Ban Quản lý thực hiện việc miễn 
giảm tiền thuê đất cho nhà đầu tư theo 
quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 14 

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP
II DANH MỤC TTHC BỔ SUNG

II.1 Lĩnh vực Thu hút đầu tư

1
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của 
Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 
33 Nghị định so 31/2021/NĐ-CP

Q uyết định số 701 /Q Đ -  
BKHĐT ngày 02/6 /2021  
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý  của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

Điều 33 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 2 Điều 
32 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

2
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự 
án đầu tư thực hiện tại Khu CNC Hòa 
Lạc quy định tại khoản 4 Điều 30 của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ' ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc pham vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

- Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam ứiuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 2 Điều 
32 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư đối với dự án không thuộc diện

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021

- Khoản 1 Điều 39 Luật Đầu tư số
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chấp thuận chủ trương đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

61/QH14/2020
Điều 36 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 1 Điều 
39 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 
của Ban Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Ke hoạch va Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

Điều 46 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định sổ 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường hợp dự án đã được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư và không 
thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ' ngày 02/6/2021 
cùa Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

Điều 47 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020
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6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp nhà đầu tư chuyển nhượng 
một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối 
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chủ trưomg đầu tư của Ban Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

Điều 48 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ ừong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp nhà đầu tư nhận chuyển 
nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm 
đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban 
Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

- Trình tự, thủ tục thực hiện theo 
quy định tại: Điều 49 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý cua Bộ icế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp theo quy định tại 
Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu 
tư số 61/QH14/2020

8

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp chia, tách, sáp nhập dự án đầu 
tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban 
Quản lý

Quyết định sổ 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

Điều 50 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định sổ 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020
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năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường hợp chia, tách, họp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối 
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư cùa Ban Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầụ tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
K.ế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

Điều 51 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư 
để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự 
án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Ban Quản lý thực hiện theo phân 
cấp tại Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư 
số 61/QH14/2020

Điều 52 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong 
trường họp sử dụng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư 
để họp tác kinh doanh đối với dự án đầu 
tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của Ban Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

- Trình tự, thủ tục thực hiện theo 
quy định tại: Điều 53 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư sổ 
61/QH14/2020
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chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản 
án, quyết định của tòa án, trọng tài đối 
với dự án dâu tư  đã được châp thuận chủ  
trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP)

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Ke hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điềụ 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

- Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản 
án, quyết định của tòa án, trọng tài đối 
với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án 
đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 
nhưng không thuộc trường họp quy định 
tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư 
(Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP)

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ' ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

- Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý củạ Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

14
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của 
dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 
của Ban Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHDT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

Điều 55 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư sổ 
61/QH14/2020
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trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chỉnh mới, bãi bỏ ừong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đầu 
tư

15
Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối 
với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chủ trưcmg đầu tư của Ban Quản lý

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bổ thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

- Điều 47 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020, Điều 56 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kể hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 5 Điều 
41 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

16 Thủ tục chấm dứt hoạt động củá dự án 
đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch va Đầu tư

- Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư sổ 
61/QH14/2020

- Điều 48 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020, Điểu 57 Nghị định 
sổ 31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kê hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực 
đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại Khoản 2 Điều 
48 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020

17 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021

Điều 41 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP
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của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc pham vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

Điều 41 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bã.i bỏ trong lĩnh vực 
đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện 
theo phân cấp tại: Điều 41 
Nghị định số 31/2021/NĐ- 
CP

18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch va Đầu tư

- Khoản 3 Địều 127 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Điều 127 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ ừong lĩnh vực 
đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lỳ của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại: Khoản 3 Điều 
127 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

19
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo 
hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua 
phân vốn góp đôi với nhà đầu tư nước 
ngoài

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thù tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lỷ của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Điều 26 Luật Đầu tư số 
61/QH14/2020, Điểu 65, Điều 66 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc Công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực 
đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại: Khoản 3 Điều 
66 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP
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20
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành 
của nhà đầu tư nước ngoài trong họp 
đồng BCC

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 5 Điều 49 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

Điều 49 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại: Khoản 5 Điều 
49 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

21
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng 
điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 
trong họp đồng BCC

Quyết định số 701/QĐ- 
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

- Khoản 3 Điều 50 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

Điều 50 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý củạ Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư

Ban Quản lý thực hiện theo 
phân cấp tại: Khoản 3 Điều 
50 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP

II.2 Lĩnh vực Quản lý lao động

1
Gia hạn giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc cho các doanh 
nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa 
Lạc

Quyết định số 526/QĐ- 
LĐTBXH ngày 06/5/2021 
về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
vỉệc làm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
LĐTBXH
- UBND Thành phố Hà

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của chính phủ quy đĩnh 
về người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt Nam làm việc 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam

Ban Quản lý thực hiện theo 
ủy quyền được ký ngày 
30/6/2021 giữa Ban Quản lý 
Khu CNC Hòa Lạc và Sở 
Lao động, Thương binh và 
Xã hội Thành phố Hà Nội
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Nội ủy quyền

2
Đăng ký Nội quy lao động doanh nghiệp 
hoạt động đầu tư tại Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc

-Quyết định số 338/QĐ- 
LĐTBXH' ngày 17/3/2021 
về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực lao động, 
tiền lương thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
LĐTBXH
- Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội ủy quyền

Bộ luật Lao động 2019 Ban Quản lý thực hiện theo 
ủy quyền được ký ngày 
30/6/2021 giữa Ban Quản lý 
Khu CNC Hòa Lạc và Sơ 
Lao động, Thương binh và 
Xã hội Thành phố Hà Nội

3
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu 
cầu sử dụng người lao động nước ngoài 
của các doanh nghiệp trong Khu công 
nghệ cao Hòa Lạc

- Quyết định số 526/QĐ- 
LĐTBXH ngàỵ 06/5/2021 
về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
việc làm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
LĐTBXH
- UBND Thành phố Hà
Nội ủy quyền

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ quy định 
về người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt Nam làm việc 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam

Quyết định số 1256/QĐ-
UBND ngày 12/3/2021 của 
Chủ tịch ủ y  ban Nhân dân 
Thành phố Hà Nội về việc ủy 
quyền Trưởng ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
thực hiện một số việc liên quan 
đến sử dụng người lao động 
nước ngoài.

4
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam 
vào các vị trí công việc dự kiến tuyển 
người lao động nước ngoài làm việc tại 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Quyết định số 526/QĐ- 
LĐTBXH ngày 06/5/2021 
về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
việc làm thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
LĐTBXH
- UBND Thành phố Hà 
Nội ủy quyền

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 
30/12/2020 của Chính phủ quy định 
về người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản 
lý người lao động Việt Nam làm việc 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 
Việt Nam

II.3 Lĩnh vưc Quản lý quy hoạch
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây 
dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp

- Quyết định số 808/QĐ- 
BXD ngày 17/6/2020 của

- Khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng 
2014 quy định việc cung cấp thông tin

- Ban Quản lý được ƯBND 
thành phố Hà Nội ủy quyền
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1

tỉnh Bộ Xây dựng về việc công 
bố thủ tục hành chính 
“Cung cấp thông tin về 
quy hoạch xây dựng” 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng.
- Quyềt định số 4653/QĐ- 
ƯBND ngày 16/10/2020 
của UBND thành phố Hà 
Nội vè việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Sở QHKT thành 

phố Hà Nội.

quy hoạch của cơ quan quản lý quy 
hoạch xây dựng.
- Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 
17/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính “Cung cấp 
thông tin về quy hoạch xây dựng” 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số’ 4653/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020 của UBND thành 
phố Hà Nội vè việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở QHKT thành 
phố Ha Nội.

tại Quyết định số 2392/QĐ- 
UBND ngày 26/5/2015.

II.4 Lĩnh vực Quản lý xây dụng

1

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo 
đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 
II (công trình không theo tuyến/theo 
tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn 
giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo 
giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/dự án)

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngẩy 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 

TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

- Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 
2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 
Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).
- Điều 47 Nghị định số 15/2021/NĐ- 
CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng cũng quy 
định TTHC này (TTHC số 1.007145)

Quyết định sổ 07/2022/QĐ- 
UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số 
nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội.

2

Cấp giấy phép di dời đối với công trình 
cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình 
không theo tuyến/theo tuyển trong đô 
thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh 
hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/dự án)

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngày 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 

TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

- Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 
2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 
Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).
- Giấy phép di dời công trình là một 
trong các loại Giấy phép xây dựng 
theo quy định tại khoản 3 Điều 89 
Luật Xây dựng 2013 (được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 
62/2020/QH14)
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày

Quyết định số 07/2022/QĐ- 
UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số 
nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng ừên địa bàn Thành 
phố Ha Nội.
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08/6/2021 của Bộ Xây dựng cũng quy 
định TTHC này (TTHC số 1.007187)

3

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối 
với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
(công trình không theo tuyến/theo tuyến 
trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng 
đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho 
công trình không theo tuyến/theo giai 
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 
thị/dự án)

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngày 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 

TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ ừong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

- Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 
2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 
Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).
- Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ.
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng cũng quy 
định TTHC này (TTHC số 1.007197)

Quyết định số 07/2022/QĐ- 
UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số 
nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phổ Hà Nội.

4

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công 
trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 
trình không theo tuyến/theo tuyến trong 
đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, 
tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho 
công trình không theo tuyến/theo giai 
đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 
thị/dự án)

Quyết định sồ 700/QĐ- 
BXD ngày 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 

TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

- Khoản 2 Điếu 103 Luật Xây dựng 
2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 
Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).
- Khoản 1 và Khoản 3 Điều 51 Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ.
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng cũng quy 
định TTHC này (TTHC số 1.007203)

Quyết định số 07/2022/QĐ- 
UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số 
nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội.

5

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công 
trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 
trình không theo tuyến/theo tuyến trong 
Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, TTHC được 
thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng QLNN của Bộ Xây dựng đô thị/tín 
ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành 
tráng/theo giai đoạn cho công trình không 
theo tuyến/theo giai đoạn cho công ừình 
theo tuyến trong đô thị/dự án)

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngấy 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 

TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ ừong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

- Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 
2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 
Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).
- Điều 52 Nghị định số 15/2021/NĐ- 
CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng cũng quy 
định TTHC này (TTHC số 1.007207)

Quyết định số 07/2022/QĐ- 
UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số 
nội dung về cấp giấy phép 
xây dựng trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội.
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III DANH MỤC TTHC ĐỐI TÊN
III.l Lĩnh vực Quản lý quy hoạch

1
Tên cũ: Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
(đối với dự án có quy mô > 5 ha).
Tên mới: Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án 
đầu tư xây dựng công trình theo hình 
thức kinh doanh

” Quyết định số 835/QĐ- 
BXD ngày 29/8/2016 của 
Bộ Xây dựng về vỉệc công 
bổ TTHC mới ban hành, 
TTHC được chuẩn hóa, 
TTHC được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế, TTHC 
bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực quy hoạch - 
kiến trúc thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 6156/QĐ- 
UBND ngày 04/11/2019 
của UBND thành phố Hà 
Nội (Mục I. Danh mục thủ 
tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở 
Quy hoạch Kiến trúc).

- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 
29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban hành, TTHC 
được chuẩn hóa, TTHC được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quy 
hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng.
- Quyết định sổ 6156/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2019 của UBND thành 
phố Hà Nội (Mục I. Danh mục thủ tục 
hành chính thuộc thẳm quyền giải 
quyết của Sở Quy hoạch Kiến trúc).

- Ban Quản lý được UBND 
thành phố Hà Nội ủy quyền 
tại Quyết định số 2392/QĐ- 
ƯBND ngày 26/5/2015.

2
Tên cũ: Thẩm định, phê duyệt Đồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối 
với dự án có quy mô > 5 ha).
Tên mới: Thẳm định đồ án, đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư 
xây dựng công trình theo hình thức kinh 
doanh

- Quyết định số 835/QĐ- 
BXD ngày 29/8/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 6156/QĐ- 
ƯBND ngày 04/11/2019 
của UBND thành phổ Hà 

Nội (Mục I. Danh mục thủ 
tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở 
Quy hoạch Kiến trúc).

- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 
29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng.
- Quyết định số 6156/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2019 của UBND thành 
phố Hà Nội (Mục I. Danh mục thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Quy hoạch Kiến trúc).

- Ban Quản lý được UBND 
thành phố Hà Nội ủy quyền 
tại Quyết định số 2392/QĐ- 
UBND ngày 26/5/2015.

III.2 Lĩnh vực Quản lý xây dựng
1 Tên TTHC cũ: Thẳm định thiết kế cơ sở - Việc thẩm định báo cáo NCKT/điều - Ban Quản lý được phân
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(đối với các dự án được UBND thành phố 
Hà Nội ủy quyền thẩm định).
Tên TTHC mói: Thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều 
chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngày 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 
TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng)

chỉnh báo cáo NCKT của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thuộc 
UBND cấp tỉnh được quy định tại 
điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, 
điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 
13 và khoản 2, khoản 3 Điều 19 Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ.
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc 
công bổ TTHC ban hành ’mới, TTHC 
được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng QLNN của Bộ 
Xây dựng cũng quy định việc thay thế 
tên TTHC như đã nêu (TTHC số 
2.002238)

cấp là cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc UBND 
cấp tỉnh (điểm đ khoản 4 
Điều 109 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP).’

2

Tên cũ: Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự 
toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba 
bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 
xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) 
đối với các công trình được UBND thành 
phố Hà Nội ủy quyền thẩm định.
Tên mói: Thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngày 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố TTHC ban hành mới, 
TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
Vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

- Việc thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều 
chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên 
môn về xây dựng thuộc UBND cấp 
tỉnh được quy định tại điểm b khoản 
1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, 
điểm b khoản 4 Điều 36; và khoản 1, 
khoản 2 Điều 39 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021;
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng cũng quy 
định việc thay thế tên TTHC như đã 
nẻu(TTHC so 1.006895)

- Ban Quản lý được phân 
cấp là cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc UBND 
cấp tỉnh (điểm đ khoản 4 
Điều 109 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP).

3
Tên cũ: cấp Giấy phép xây dựng theo uỷ 
quyền của UBND thành phố Hà Nội 
Tên mới: cấp giấy phép xây dựng mới 
đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp

Quyết định số 700/QĐ- 
BXD ngẩy 08/6/2021 của 
Bộ Xây dựng về việc công

- Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng 
2014 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 
Điều 1 Luật sổ 62/2020/QH14) quy 
định UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy

Quyết định số 07/2022/QĐ- 
UBND ngày 13/01/2022 ban 
hành quy định chi tiết một số 
nội dung về cấp giấy phép
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II (công trình không theo tuyến/theo 
tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn 
giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo 
giai đoạn cho công trình không theo 
tuyển/theo giai đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/dự án)

bố TTHC ban hành mới, 
TTHC được thay thế, 
TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực họạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
QLNN của Bộ Xây dựng

quyền cho Ban quản lý khu công nghệ 
ca cấp giấy phép xây dựng thuộc chức 
năng và phạm vi quản lý của cơ quan 
này.
- Điều 43, Điều 44, Điều 45 Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
của Chính phủ quy định về việc cấp 
Giấy phép xây dụng.
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 
08/6/2021 của Bộ Xây dựng cũng quy 
định về TTHC n ày ' (TTHC so 
1.006949)

xây dụng trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội.

4

Tên cũ: Kiểm tra công tác nghiệm thu 
trong quá trình thi công xây dựng và 
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình 
xây dựng khi hoàn thành thi công xây 
dựng theo uỷ quyền của UBND thành 
phố Hà Nội.
Tên mói: Kiểm tra công tác nghiệm thu 
hoàn thành công trình (đối với công trình 
thuộc thẩm quyền kiểm tra của Cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thuộc ũy  ban 
nhân dân cấp tỉnh)

Quyết định số 509/QĐ- 
BXD ngảy 06/5/2021 của 
Bộ Xây dựng công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được thay 
thế trong lĩnh vực quản lý 
chất lượng công trình, lĩnh 
vực quy hoạch kiến trúc 
thực hiện tiếp nhân và trả 
kết quả tại Bộ phận Một 
cửa của Bộ Xây dựng.

- Điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định 
số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 
quy định Cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thuộc UBND cấp tỉnh kiểm ữa 
các loại công trình xây dựng trên địa 
bàn thuộc trách nhiệm quản lý
- Quyết định số 509/QĐ-BXD ngày 
06/5/2021 của Bộ Xây dựng cồng bố 
danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được thay 
thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến 
trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây 
dựng.

- Ban Quản lý được phân 
cấp là cơ quan chuyên môn 
về xây dụng thuộc UBND 
cấp tỉnh (điểm đ khoản 4 
Điều 109 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP).


