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có�sử�dụn��đất�trên�địa�b�n�tỉnh��inh�Thuận�_________________________�

�
ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

�

Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;��

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�ba���à���vă��bả��q�y�
p�ạm�p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că��cứ�L��t�Đất�đa����ày�29�t�á���11��ăm�2013;�

Că��cứ�L��t�Đầ��tư���ày�17�t�á���6��ăm�2020;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 43/2014/�Đ-CP� ��ày� 15� t�á��� 5� �ăm� 2014� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�t����à���một�số�đ�ề��của�L��t�đất�đa�;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 31/2021/�Đ-CP� ��ày� 26� t�á��� 3� �ăm� 2021� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�và��ướ���dẫ��t����à���một�số�đ�ề��của�L��t�Đầ��tư;�

Că��cứ���ô���tư�số�03/2021/��-BKHĐ����ày�09�t�á���4��ăm�2021�của�
Bộ�trưở���Bộ�Kế��oạc��và�Đầ��tư�q�y� đị���mẫ�� vă��bả��� báo�cáo�l�ê�� q�a��
đế���oạt�độ���đầ�� tư�tạ��V�ệt��am��đầ��tư�từ�V�ệt��am�ra��ước���oà��và�xúc�
t�ế��đầ��tư;�

��eo� đề� ���ị� của� G�ám� đốc� Sở� Kế� �oạc�� và� Đầ�� tư� tạ�� �ờ� trì��� số�
2335/SKHĐ�-EDO���ày�25�t�á���6��ăm�2021.��

�
QUYẾT�ĐỊ�H:�

�
Điều��.�Phạm�vi�điều�chỉnh�v��đ�i�tượn��áp�dụn��

1.�Phạm�vi�điều�chỉ�h�

Quyết�đị�h��ày�quy�đị�h���hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��củ���hà�đầu�tư�
được� Nhà��ước��i�o�đất,�cho� thuê� đất,�cho�phép�chuyể��mục�đích�sử�dụ���đất�
t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

2.�Đối�tượ���áp�dụ���

Nhà�đầu�tư�và�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá��hâ��liê��qu���đế��việc�bảo�đảm�thực�
hiệ��dự�á��đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�Quyết�đị�h��ày.��
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Điều��.�Bảo�đảm�thực�hiện�dự�án�của�nh��đầu�tư��

1.�Nhà�đầu�tư�phải�ký�quỹ�hoặc�có�bảo�lã�h�củ��tổ�chức�tí��dụ���hoặc�chi�
�há�h���â��hà����ước���oài�được�thà�h�lập�theo�pháp�luật�Việt�N�m�(s�u�đây�
�ọi�chu���là�tổ�chức� tí��dụ��)�về���hĩ��vụ�ký�quỹ�để�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��
đầu� tư� được�Nhà��ước� �i�o� đất,� cho� thuê� đất,� cho�phép� chuyể��mục� đích� sử�
dụ���đất,� t�ừ� các� t�ườ��� hợp�quy� đị�h� tại� điểm��,� b,�c� và� d� khoả��1�Điều�43�
Luật�Đầu�tư.�

2.���ườ���hợp�bảo�lã�h���hĩ��vụ�ký�quỹ,�tổ�chức�tí��dụ���có�t�ách��hiệm�
�ộp�số�tiề��ký�quỹ�mà��hà�đầu�tư�phải��ộp�theo�quy�đị�h�tại�khoả��10�Điều�26�
N�hị� đị�h�số� 31/2021/NĐ-CP���ày� 26� thá��� 3� �ăm� 2021� củ��Chí�h� phủ� Quy�
đị�h�chi�tiết�và�hướ���dẫ��thi�hà�h�một�số�điều�củ��Luật�Đầu�tư.�

3.�Hợp�đồ���bảo�lã�h���hĩ��vụ�ký�quỹ��iữ��tổ�chức�tí��dụ���và��hà�đầu�tư�
được�ký�kết�và� thực�hiệ��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�về�dâ��sự,� tí�� dụ��,�bảo�
lã�h���â��hà���và�pháp�luật�có�liê��qu��.�

�
Điều�3.�Thủ�tục�bảo�đảm�thực�hiện�dự�án�của�nh��đầu�tư�

1.�N�hĩ��vụ� bảo� đảm� thực� hiệ��dự� á��củ�� �hà� đầu� tư� theo� quy�đị�h� tại�
khoả��1�Điều�2�Quyết�đị�h��ày�được�thực�hiệ��t�ê�� cơ�sở�thỏ��thuậ��bằ���vă��
bả���iữ��cơ�qu���đă���ký�đầu�tư�và��hà�đầu�tư.��hỏ��thuậ��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�
á��đầu�tư��ồm��hữ����ội�du���chủ�yếu�s�u�đây:�

�)� �ê��dự�á�,�mục� tiêu,�đị��điểm,�quy�mô,�vố��đầu�tư,� tiế��độ�thực�hiệ�,�
thời�hạ��hoạt�độ���củ��dự�á��đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�Quyết�đị�h�chấp�thuậ��chủ�
t�ươ���đầu�tư,�Quyết�đị�h�chấp�thuậ��chủ�t�ươ���đầu�tư�đồ���thời�với�chấp�thuậ��
�hà�đầu�tư�hoặc�Giấy�chứ����hậ��đă���ký�đầu�tư;�

b)��iệ��pháp�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư�(ký�quỹ�hoặc�bảo�lã�h���hĩ��
vụ�ký�quỹ);�

c)�Số�tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư�được�xác�đị�h�theo�quy�đị�h�tại�
các�khoả��1,�2�và�3�Điều�4�Quyết�đị�h��ày;�

d)��hời�điểm,�thời�hạ��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�
Điều�5�Quyết�đị�h��ày;�

đ)�Điều�kiệ��hoà��t�ả,�điều�chỉ�h,�chấm�dứt�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��đầu�
tư�theo�quy�đị�h�tại�các�khoả��1,�2,�3,�4,�5�và�6�Điều�6�Quyết�đị�h��ày;�

e)��iệ��pháp�xử�lý�t�o��� t�ườ���hợp�quy� đị�h� tại�khoả��7�Điều�6�Quyết�
đị�h��ày;�

�)�Các� quyề�,���hĩ��vụ,�t�ách��hiệm�khác�củ��các�bê�� liê��qu���đế���ội�
du���quy�đị�h�tại�các�điểm��,�b,�c,�d,�đ�và�e�khoả���ày;�

h)�Nhữ����ội�du���khác�theo�thỏ��thuậ���iữ��các�bê���hư���khô���được�
t�ái�với�quy�đị�h�củ��Luật�Đầu�tư,�N�hị�đị�h�số�31/2021/NĐ-CP���ày�26�thá���3�
�ăm�2021�củ��Chí�h�phủ�Quy�đị�h�chi� tiết�và�hướ��� dẫ��thi�hà�h�một�số�điều�
củ��Luật�Đầu�tư�(s�u�đây��ọi�là�N�hị�đị�h�số�31/2021/NĐ-CP)�và�pháp� luật�có�
liê��qu��.�
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2.���iề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��được��ộp�vào�tài�khoả��củ��cơ�qu���đă���
ký�đầu� tư�(Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư�đối�với�dự�á��đầu�tư���oài�khu�cô�����hiệp;�
����Quả��lý�các�khu�cô�����hiệp� tỉ�h�đối�với�dự�á��t�o���khu�cô�����hiệp;�Sở�
Cô����hươ���đối�với�dự�á��t�o���cụm�cô�����hiệp�được��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�
�i�o� quả�� lý)� mở�tại���â�� hà��� thươ���mại� được�thà�h�lập� theo�quy�đị�h�củ��
pháp�luật�Việt�N�m,�do��hà�đầu� tư�lự��chọ�;��hà�đầu� tư�chịu�chi�phí� liê��qu���
đế��việc�mở,�duy�t�ì�tài�khoả�� bảo�đảm� thực� hiệ��dự� á��và�thực�hiệ��các��i�o�
dịch� liê��qu���đế�� tài�khoả�.���ườ���hợp� thực� hiệ���hiều�dự�á�� phải�ký� �hỏ��
thuậ��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��với�cù���một�cơ�qu���đă���ký�đầu�tư,��hà�đầu�tư�
có�thể�thỏ��thuậ��với�cơ�qu���đă���ký�đầu�tư�về�việc�sử�dụ���cù���một�tài�khoả��
để�tiếp��hậ��tiề��bảo�đảm���hĩ��vụ�thực�hiệ��dự�á��đối�với�các�dự�á��được�thực�
hiệ��tại�đị��bà��do�cơ�qu���đó�quả��lý.�

�
Điều�4.�Mức�bảo�đảm�thực�hiện�dự�án�

1.�Mức�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư�được�tí�h�bằ���tỷ�lệ�phầ��t�ăm�t�ê��
vố��đầu�tư�củ��dự�á��đầu�tư�theo���uyê��tắc�lũy�tiế��từ���phầ���hư�s�u:�

�)�Đối�với�phầ��vố��đế��300�tỷ�đồ��,�mức�bảo�đảm�là�3%;�

b)�Đối�với�phầ��vố��t�ê��300�tỷ�đồ���đế��1.000�tỷ�đồ��,�mức�bảo�đảm�
là�2%;�

c)�Đối�với�phầ��vố��t�ê��1.000�tỷ�đồ��,�mức�bảo�đảm�là�1%.�

2.�Vố��đầu�tư�củ��dự�á�� được�xác�đị�h�để� làm�că��cứ�tí�h�mức�bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á��đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�khoả��1�Điều��ày�khô���b�o��ồm�tiề��sử�
dụ���đất,� tiề�� thuê� đất� �ộp� cho� Nhà� �ước� và� chi� phí�xây�dự��� các�cô��� t�ì�h�
thuộc�dự�á��đầu�tư�mà��hà�đầu�tư�có���hĩ��vụ�bà���i�o�cho�Nhà��ước�quả��lý�s�u�
khi�hoà�� thà�h� (�ếu�có).���ườ���hợp� tại� thời� điểm�ký�kết��hỏ�� thuậ��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á��đầu� tư�mà�chư��xác�đị�h�được�chí�h�xác�các�chi�phí�xây�dự���
các�cô���t�ì�h�bà���i�o�cho�Nhà��ước�thì�cơ�qu���đă���ký�đầu�tư�că��cứ�vào�dự�
toá��chi�phí� t�o���Đề�xuất�dự�á��do��hà�đầu�tư�lập�để�xác�đị�h�số�tiề��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á��đầu�tư.�

3.�Giảm�tiề��ký�quỹ�

��ừ�các�dự�á��khô���được�áp�dụ���ưu�đãi�đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�khoả��5�
Điều�15�Luật�Đầu�tư,��hà�đầu�tư�được��iảm�tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��t�o���
các�t�ườ���hợp�s�u:�

�)�Giảm�25%�đối�với�dự�á��đầu�tư�thuộc� ��à�h,� ��hề�ưu�đãi� đầu� tư�theo�
quy�đị�h�tại�Phụ�lục�II�củ��N�hị�đị�h�số�31/2021/NĐ-CP;�dự�á��đầu�tư�tại�đị��bà��
có�điều�kiệ��ki�h�tế�-�xã�hội�khó�khă��theo�quy�đị�h�tại�Phụ�lục�III�N�hị�đị�h�số�
31/2021/NĐ-CP;��

b)�Giảm�50%�đối�với�dự�á��đầu�tư�thuộc���à�h,���hề�đặc�biệt�ưu�đãi� đầu�
tư�theo�quy�đị�h�tại�Phụ�lục�II�củ��N�hị�đị�h�số�31/2021/NĐ-CP;�dự�á��đầu�tư�tại�
đị��bà��có�điều�kiệ��ki�h�tế� -�xã�hội�đặc�biệt�khó�khă��theo�quy�đị�h�tại�Phụ�lục�
III�củ��N�hị�đị�h�số�31/2021/NĐ-CP;�dự�á��đầu�tư�thuộc���à�h,���hề�ưu�đãi�đầu�
tư�thực�hiệ��tại�đị��bà��có�điều�kiệ��ki�h�tế�-�xã�hội�khó�khă�.�
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Điều�5.�Thời�điểm,�thời�hạn�bảo�đảm�thực�hiện�dự�án��

1.�Nhà�đầu�tư� thực�hiệ��ký�quỹ�hoặc��ộp�chứ���thư�bảo� lã�h�củ��tổ�chức�
tí��dụ���về���hĩ��vụ�ký�quỹ�s�u�khi�được�cấp�Quyết�đị�h�chấp�thuậ��chủ�t�ươ���
đầu�tư�đồ���thời�với�chấp�thuậ���hà�đầu�tư�hoặc�Quyết�đị�h�chấp�thuậ���hà�đầu�
tư�hoặc�Quyết�đị�h� phê� duyệt� kết�quả� t�ú���đấu��iá�và� t�ước� khi� tổ� chức� thực�
hiệ��phươ���á��bồi�thườ��,�hỗ�t�ợ,�tái�đị�h�cư�đã� được�cấp�có� thẩm�quyề��phê�
duyệt�(đối�với�t�ườ���hợp��hà�đầu�tư�khô���tạm�ứ���tiề��bồi�thườ��,�hỗ�t�ợ,�tái�
đị�h� cư)�hoặc� t�ước� thời�điểm�b���hà�h�quyết�đị�h��i�o�đất,�cho�thuê�đất,�cho�
phép�chuyể��mục�đích� sử�dụ���đất� (đối� với�t�ườ���hợp��hà�đầu�tư�đã� tạm�ứ���
tiề��bồi�thườ��,�hỗ�t�ợ,�tái�đị�h�cư�hoặc�t�ườ���hợp��hà�đầu�tư�được�lự��chọ��để�
thực�hiệ��dự�á��thô���qu��đấu��iá�quyề��sử�dụ���đất�và�được�Nhà��ước�cho�thuê�
đất,�t�ả�tiề��thuê�đất�hằ����ăm).�

2.�Đối�với�dự�á��đầu�tư��ồm��hiều��i�i�đoạ�,�việc��ộp�và�hoà��t�ả�số�tiề��
ký�quỹ� hoặc� �ộp,� điều� chỉ�h,� chấm� dứt� bảo� lã�h� được�áp� dụ��� theo� từ��� �i�i�
đoạ��thực�hiệ��dự�á��theo�quy�đị�h�tại��hỏ��thuậ��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�.�Nhà�
đầu�tư�có�thể�chuyể��số�tiề��ký�quỹ�hoặc�bảo�lã�h�cò��lại�củ���i�i�đoạ��t�ước�để�
bảo�đảm� thực�hiệ��dự�á��cho��i�i�đoạ�� tiếp�theo�mà�khô����hất�thiết�phải�hoà��
t�ả�số�tiề��ký�quỹ�cò��lại�hoặc�chấm�dứt�hiệu�lực�củ��bảo�lã�h�củ���i�i�đoạ��t�ước�
và��ộp�bổ�su���số�tiề��chê�h�lệch��iữ��số�tiề��ký�quỹ� hoặc�được�bảo�lã�h�cho�
�i�i�đoạ�� tiếp� theo�với� số� tiề��ký�quỹ�hoặc� được�bảo� lã�h�củ���i�i�đoạ�� t�ước�
(�ếu�có).�

3.���ườ���hợp��hà�đầu�tư�ứ���tiề��bồi�thườ��,�hỗ�t�ợ,�tái�đị�h�cư�cho�cơ�
qu���Nhà� �ước�có� thẩm�quyề��để� thực�hiệ��phươ���á��bồi�thườ��,�hỗ�t�ợ,� tái�
đị�h�cư�đã�được�duyệt�thì�thực�hiệ���hư�s�u:�

�)���ườ���hợp�số�tiề��đã�ứ���bằ���hoặc� lớ��hơ��mức�bảo�đảm�thực�hiệ��
dự�á��theo�quy�đị�h�tại�Khoả��1�Điều�4�Quyết�đị�h��ày,��hà�đầu�tư�khô���phải�
�ộp����y�tiề��ký�quỹ�hoặc�chứ���thư�bảo�lã�h�củ��tổ�chức�tí��dụ���tại�thời�điểm�
quy�đị�h�tại�khoả��1�Điều��ày;�

b)���ườ���hợp�số�tiề��đã�ứ���thấp�hơ��mức�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��theo�
quy�đị�h�tại�Khoả��1�Điều�4�Quyết�đị�h��ày,��hà�đầu�tư�phải��ộp�số�tiề��ký�quỹ�
hoặc��ộp�chứ���thư�bảo�lã�h�củ��tổ�chức�tí��dụ���bằ���phầ��chê�h�lệch��iữ��số�
tiề��đã�ứ���với�mức�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��theo�quy�đị�h�tại�Điều�3�quy�đị�h�
�ày�tại�thời�điểm�quy�đị�h�tại�khoả��1�Điều��ày;�

c)�Nhà�đầu�tư�có�tiề��ký�quỹ�hoặc�chứ���thư�bảo�lã�h�củ��tổ�chức�tí��dụ���
được��ộp�t�o���các�t�ườ���hợp�quy�đị�h�tại�các�điểm���và�b�khoả���ày�phải��ộp�
tiề��ký�quỹ�cho�Cơ�qu���đă���ký�đầu�tư�theo�quy�đị�h�tại�Điều��ày�khi�dự�á��bị�
chậm�tiế��độ�theo�quy�đị�h�tại�Quyết�đị�h� chấp�thuậ��chủ�t�ươ���đầu�tư,�Quyết�
đị�h� chấp� thuậ�� chủ� t�ươ���đầu� tư� đồ��� thời� với� chấp� thuậ�� �hà� đầu� tư� hoặc�
Giấy�chứ����hậ��đă���ký�đầu�tư.��

4.� �hời� hạ�� bảo� đảm�thực� hiệ�� dự�á�� được� tí�h� từ� thời� điểm� thực� hiệ��
��hĩ��vụ�theo�quy�đị�h�tại�khoả��1�Điều��ày�đế��thời�điểm�số�tiề��ký�quỹ�được�
hoà��t�ả�cho��hà�đầu�tư�hoặc�được��ộp� vào���â��sách� Nhà��ước�hoặc�đế�� thời�
điểm�chấm�dứt�hiệu�lực�củ��bảo�lã�h.�
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Điều�6.�Việc� ho�n� trả,�điều� chỉnh,� chấm�dứt� n�hĩa�vụ�bảo�đảm�thực�
hiện�dự�án�

1.�Hoà��t�ả�50%�số�tiề��đã�ký�quỹ�hoặc��iảm�50%�mức�bảo�lã�h� tại� thời�
điểm��hà�đầu�tư�đã�được�cơ�qu���Nhà��ước�có� thẩm�quyề��cấp�quyết�đị�h��i�o�
đất,�cho�thuê�đất,�cho�phép�chuyể��mục� đích�sử�dụ���đất�và�được�cơ�qu���Nhà�
�ước�có�thẩm�quyề��cấp��iấy�phép�hoặc�chấp� thuậ��khác�để�thực�hiệ��hoạt�độ���
xây�dự���(�ếu�có).�

2.�Hoà�� t�ả�số�tiề�� ký�quỹ�cò��lại�và� tiề�� lãi�phát�si�h� từ� số�tiề��ký�quỹ�
(�ếu�có)�hoặc�chấm�dứt�hiệu�lực�củ��bảo�lã�h���hĩ��vụ�ký�quỹ�tại�thời�điểm��hà�
đầu�tư�đã�hoà��thà�h�việc���hiệm�thu�cô���t�ì�h�xây�dự��.�

3.���ườ���hợp��iảm�vố��đầu�tư�củ��dự�á�,��hà�đầu�tư�được�hoà��t�ả�số�tiề��
ký�quỹ� tươ��� ứ��� với� số� vố�� đầu� tư� �iảm� theo� quy�đị�h� tại�Quyết� đị�h� chấp�
thuậ��điều�chỉ�h�chủ�t�ươ���đầu�tư,�Giấy�chứ����hậ��đă���ký�đầu�tư�điều�chỉ�h.�

4.���ườ��� hợp�điều�chỉ�h�tă���vố��đầu� tư�củ�� dự�á�,��hà�đầu� tư��ộp�bổ�
su���số�tiề��ký�quỹ�hoặc�bổ�su���bảo�lã�h�ký�quỹ�củ��tổ�chức�tí��dụ���tươ���ứ���
với� số�vố�� đầu� tư�tă���theo�quy�đị�h� tại�quyết�đị�h�chấp� thuậ��điều� chỉ�h�chủ�
t�ươ���đầu�tư,�Giấy�chứ����hậ��đă���ký�đầu�tư�điều�chỉ�h.���ườ���hợp�đã�được�
hoà��t�ả�50%�tiề��ký�quỹ�đã��ộp�t�ước�khi�điều�chỉ�h�thì��hà�đầu�tư�chỉ�phải��ộp�
số�tiề��bằ���50%�số�tiề��ký�quỹ�phải��ộp�bổ�su��.�

5.���ườ���hợp�dự�á��đầu�tư�khô���thể�tiếp�tục�thực�hiệ��vì�lý�do�bất�khả�
khá���hoặc�do�việc�thực�hiệ��thủ�tục�hà�h�chí�h�củ��cơ�qu���Nhà��ước�có�thẩm�
quyề��hoặc�do�dự�á��phải�điều�chỉ�h�theo�yêu�cầu�củ��cơ�qu���Nhà��ước�có�thẩm�
quyề��t�o���t�ườ���hợp�th�y�đổi�quy�hoạch�thì��hà�đầu�tư�được�xem�xét�hoà��t�ả�
số�tiề��bảo�đảm���hĩ��vụ�thực�hiệ��dự�á��hoặc�chấm�dứt���hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�
hiệ��dự�á�.�

6.�Nhà�đầu�tư�t�o����ước�đã�được�chấp�thuậ��chủ�t�ươ���đầu�tư�và�khô���
thuộc� diệ�� cấp� Giấy� chứ��� �hậ�� đă���ký� đầu� tư,� khi� điều� chỉ�h� dự� á�� khô���
thuộc� diệ�� điều� chỉ�h� chủ� t�ươ��� đầu� tư� theo� quy� đị�h� củ�� N�hị� đị�h� số�
31/2021/NĐ-CP�mà��ội�du��� điều� chỉ�h� làm� th�y� đổi��ội�du���tại� �hoả� thuậ��
bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�,��hà�đầu�tư��ửi�vă��bả��thô���báo�cho�Cơ�qu���đă���ký�
đầu�tư�t�ước�khi�điều�chỉ�h�dự�á��đầu�tư.�Cơ�qu���đă���ký�đầu�tư�và��hà�đầu�tư�
thực�hiệ��điều�chỉ�h��hỏ��thuậ��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��phù�hợp�với��ội�du���
điều�chỉ�h�củ��dự�á��đầu�tư.�

7.�Số�tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��chư��được�hoà��t�ả�được��ộp�vào���â��
sách�Nhà��ước�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�t�o���các�t�ườ���hợp�s�u:�

�)�Dự�á��bị�chậm� tiế��độ�đư��vào�kh�i� thác,�vậ��hà�h� theo� quy�đị�h� tại�
Quyết�đị�h�chấp�thuậ��chủ�t�ươ���đầu� tư,�Giấy� chứ����hậ��đă���ký�đầu�tư�mà�
khô���được�cơ�qu���Nhà��ước�có�thẩm�quyề��cho�phép�điều�chỉ�h�tiế��độ� theo�
quy�đị�h�củ��Luật�Đầu�tư�và�N�hị�đị�h�số�31/2021/NĐ-CP;�

b)�Dự�á�� bị�chấm�dứt�hoạt�độ��� theo�quy� đị�h� tại�khoả��2�Điều� 48�củ��
Luật�Đầu�tư,�t�ừ�t�ườ���hợp�quy�đị�h�tại�điểm���khoả��2�Điều�47�Luật�Đầu�tư.�
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8.���ườ���hợp�được�tổ�chức�tí�� dụ���bảo� lã�h���hĩ�� vụ�ký�quỹ,�khi�đế��
��ày�hết� hạ�� bảo� lã�h�mà� �hà� đầu� tư�khô����i�� hạ�� hiệu�lực�củ��bảo� lã�h� và�
khô���có�ý�kiế��củ��cơ�qu���đă���ký�đầu�tư�về�việc�chấm�dứt�hiệu�lực�củ��bảo�
lã�h�thì�tổ�chức�tí��dụ���phải�chuyể��số�tiề��bảo�lã�h�vào�tài�khoả��củ��cơ�qu���
đă���ký�đầu�tư�để�tiếp�tục�ký�quỹ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��củ���hà�đầu�tư.�

�
Điều�7.�Trình�tự,�thủ�tục�ho�n�trả�tiền�bảo�đảm�thực�hiện�dự�án�

1.�Hồ�sơ�hoà��t�ả���hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�:�Vă��bả��đề���hị�hoà��
t�ả� tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��đế�� thời�điểm�báo�cáo,�đí�h� kèm�tài� liệu� liê��
qu���đế��khởi�cô���xây�dự���dự� á��hoặc�biê�� bả����hiệm� thu�hoà�� thà�h�xây�
dự��,�lắp�đặt�máy�móc,�thiết�bị�để�vậ��hà�h�dự�á��tươ���ứ���với�số�tiề��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á��đề���hị�hoà��t�ả.��

Hồ�sơ�hoà��t�ả�số�tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á���ộp�05�bộ�(t�o���đó�có�01�
bộ��ốc)�cho�Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư�đối�với�dự�á��đầu�tư���oài�khu�cô�����hiệp;�
�ộp�cho�Sở�Cô���thươ���đối�với�dự�á��t�o���cụm�cô�����hiệp�do��y�b����hâ��
dâ��tỉ�h��i�o�quả��lý);��ộp�02�bộ�(t�o���đó�có�01�bộ��ốc)�cho�����Quả�� lý�các�
khu�cô�����hiệp�đối�với�dự�á��đầu�tư�t�o���khu�cô�����hiệp.�

2.���ườ��� hợp�hoà��t�ả�50%�số� tiề��đã�ký� quỹ�hoặc��iảm�50%�mức� bảo�
lã�h�quy�đị�h�tại�khoả��1�Điều�6�Quyết�đị�h��ày�thì�Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư;�Sở�
Cô��� thươ��,�����Quả�� lý�các�khu� cô�����hiệp�că��cứ�hồ�sơ�đã� �ộp�theo�quy�
đị�h�tại�Khoả��1�Điều��ày�th�m�mưu��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�hoà��t�ả�50%�số�tiề��
đã�ký�quỹ�hoặc��iảm�50%�mức�bảo�lã�h�theo�quy�đị�h.�

3.� ��ườ��� hợp� hoà�� t�ả� số� tiề�� bảo� đảm� thực� hiệ��dự� á�� quy� đị�h� tại�
khoả��2�Điều�6�Quyết�đị�h��ày�thì�Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư;�Sở�Cô���thươ���chủ�
t�ì,� phối�hợp�với�Sở�Xây�dự��,�Sở��ài���uyê�� và�Môi� t�ườ���và� �y�b����hâ��
dâ��huyệ�,�thà�h�phố,��ơi�có��hà�đầu�tư�thực�hiệ��dự�á��tổ�chức�kiểm�t��,�lập�
biê��bả��đá�h��iá�khối�lượ���hoà��thà�h;�th�m�mưu��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�hoà��
t�ả� số� tiề�� bảo�đảm� thực� hiệ��dự�á��cho��hà� đầu�tư� theo� quy� đị�h�tại� Điều� 6�
Quyết�đị�h��ày.�

4.�����Quả��lý�các�khu�cô�����hiệp� tổ�chức�kiểm�t��,�lập�biê��bả��đá�h�
�iá�khối�lượ���hoà��thà�h;�th�m�mưu��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�hoà��t�ả�số�tiề��bảo�
đảm�thực�hiệ��dự�á��cho��hà�đầu� tư�đối�với�dự�á�� t�o���khu�cô�����hiệp� theo�
quy�đị�h�tại�Điều�6�Quyết�đị�h��ày. �

5.�Că��cứ�vă��bả��củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�về�việc�hoà��t�ả�tiề��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á�,�cơ�qu���đă��� ký�đầu� tư� thực�hiệ�� hoà�� t�ả� tiề��bảo�đảm� thực�
hiệ��dự�á��cho��hà�đầu�tư�theo�Quyết�đị�h��ày.�

�
Điều��.�Trách�nhiệm�của�các�cơ�quan�quản�lý��h��nước�v��tổ�chức�liên�quan�

1.�Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư�

�)�Cô���kh�i�quy�t�ì�h,�mẫu�biểu�thực�hiệ����hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�
á��t�ê�� t�����thô���ti��điệ��tử�củ��cơ�qu��,�đơ��vị�mì�h�để�các�đơ��vị�liê��qu���
và�các��hà�đầu� tư�biết,�thực�hiệ����hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��theo�Quyết�
đị�h��ày;�
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b)��heo�dõi�về���hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�,�hoà��t�ả�tiề��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á�,�kiế����hị��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xử�lý�tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�
á��theo�Quyết�đị�h��ày;�

c)� �ổ���hợp,� báo� cáo,� đề� xuất� �y� b��� �hâ�� dâ�� tỉ�h� �iải� quyết� �hữ���
vướ���mắc�t�o���quá�t�ì�h�tổ�chức�thực�hiệ��Quyết�đị�h��ày.��

2.�Sở�Cô����hươ���theo�dõi�về���hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�,�hoà��t�ả�
tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�,�kiế����hị��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xử�lý�tiề��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á��theo�Quyết�đị�h��ày.�

3.�����Quả��lý�các�Khu�cô�����hiệp�

�)�Cô���kh�i�quy�t�ì�h,�mẫu�biểu�thực�hiệ����hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�
á��t�ê�� t�����thô���ti��điệ��tử�củ��cơ�qu��,�đơ��vị�mì�h�để�các�đơ��vị�liê��qu���
và�các��hà�đầu� tư�biết,�thực�hiệ����hĩ��vụ�bảo�đảm� thực�hiệ��dự�á��theo�Quyết�
đị�h��ày.��

b)��heo�dõi�về���hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�,�hoà��t�ả�tiề��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á�,�kiế����hị��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xử�lý�tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�
á��theo�Quyết�đị�h��ày.�

3.�Sở��ài���uyê��và�Môi� t�ườ���th�m�mưu��y�b����hâ��dâ�� tỉ�h�quyết�
đị�h��i�o�đất,�cho�thuê�đất,�cho�phép�chuyể��mục�đích�sử�dụ���đất�để� thực�hiệ��
dự�á��đầu�tư�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ��theo�đú���quy�đị�h�củ��Luật�Đất�đ�i�
và�Quyết�đị�h��ày.��

4.�Sở��ài� chí�h:� theo� dõi,� quả�� lý,� th�m�mưu� �y� b��� �hâ�� dâ�� tỉ�h� sử�
dụ���số�tiề��bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á��củ��các�dự�á��bị�chấm�dứt�hoạt�độ���theo�
quyết�đị�h�củ��cơ�qu���có�thẩm�quyề��để� chi� theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�hiệ��
hà�h.�

5.�N�â��hà��� thươ���mại��ơi�mở�tài�khoả��bảo�đảm� thực� hiệ�� dự�á��có�
t�ách��hiệm�

�)��ổ�chức�thực�hiệ��đầy�đủ�các�thủ�tục���hĩ��vụ�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�á�,�
xác��hậ��bằ���vă��bả�� việc�bảo�đảm� thực� hiệ��dự�á��cho�các� �hà�đầu� tư� theo�
quyết�đị�h��ày�và�quy�đị�h�pháp�luật�có�liê��qu��;�

b)���ườ���hợp�bảo�lã�h���hĩ��vụ�ký�quỹ,�tổ�chức�tí��dụ���có�t�ách��hiệm�
�ộp�số�tiề��ký�quỹ�mà��hà�đầu�tư�phải��ộp�t�o���t�ườ���hợp�quy�đị�h�tại�khoả��8�
Điều�6�Quyết�đị�h��ày;�

c)�Quả��lý�tiề��ký�quỹ�t�o���thời��i���thực�hiệ��việc�bảo�đảm�thực�hiệ��dự�
á��củ���hà�đầu�tư�và�chỉ�hoà��t�ả�lại�tiề��ký�quỹ�s�u�khi�có�thô���báo�bằ���vă��
bả��củ��Sở�Kế� hoạch� và�Đầu� tư;� Sở�Cô��� thươ��;� ���� quả�� lý�các�khu�cô���
��hiệp�tỉ�h�cơ�qu���có�thẩm�quyề��theo�quyết�đị�h��ày;�

d)�Đị�h�kỳ�hà���quý�và�cả��ăm,� ��â��hà����ơi�mở� tài�khoả��bảo� đảm�
thực�hiệ��dự� á��có� t�ách� �hiệm�phối� hợp�và� cu��� cấp�số� liệu� tì�h� hì�h� thực�
hiệ��đảm�bảo�thực�hiệ��dự�á��đầu�tư�củ��các��hà�đầu� tư�cho�Sở�Kế�hoạch�và�
Đầu�tư;�Sở�Cô���thươ��;�����quả��lý�các�khu�cô�����hiệp�tỉ�h�để�biết�và�phối�
hợp�thực�hiệ�.�
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Điều�9.�Trách�nhiệm�của�nh��đầu�tư��

1.���iể��kh�i�thực�hiệ��dự�á��theo�đú���tiế��độ�được�duyệt,�phải�thực�hiệ��
��hĩ��vụ�bảo�đảm�theo�quy�đị�h�tại�Quyết�đị�h��ày.��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h�
�huậ��khô���chịu�t�ách��hiệm�bồi�hoà��bất�kỳ�thiệt�hại��ào�củ���hà�đầu� tư�liê��
qu���đế��việc�thực�hiệ��dự�á�.�

2.�Dự�á��bị�chậm� tiế��độ�đư��vào�kh�i� thác,�vậ��hà�h� theo�quy� đị�h� tại�
Quyết�đị�h�chấp� thuậ��chủ�t�ươ���đầu� tư,�Giấy�chứ����hậ��đă���ký�đầu�tư�thì�
Nhà�đầu�tư�thực�hiệ��thủ� tục�hồ�sơ�t�ì�h�điều�chỉ�h�dự�á��đầu�tư�theo�quy�đị�h�
củ��pháp�luật�về�đầu�tư.��

�
Điều��0.�Qu��định�chu�ển�tiếp�

Đối�với�các�dự� á��có�sử�dụ���đất�đã� được�quyết�đị�h� chủ�t�ươ���đầu� tư�
hoặc� cấp�Giấy�chứ����hậ��đầu�tư/Giấy�chứ����hậ��đă���ký�đầu�tư�t�ước���ày�
Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�thi�hà�h��hư���chư��t�iể��kh�i�các�thủ�tục�về�đất�đ�i,�
xây�dự��,�hoặc�xi���i��hạ�� thời� �i���thực� hiệ��dự�á�,� phải� thực�hiệ��bảo�đảm�
thực�hiệ��dự�á��theo�quy�đị�h�tại�Quyết�đị�h��ày.�

�
Điều���.�Điều�khoản�thi�h�nh�

1.�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�thi�hà�h�kể� từ���ày�15� thá���8��ăm�2021;�
th�y� thế�Quyết�đị�h�số�17/2016/QĐ-U�ND���ày�07�thá��� 4��ăm� 2016�củ���y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��quy�đị�h�ký�quỹ�bảo�đảm� thực�hiệ��dự�á��đầu�tư�
có� sử� dụ��� đất� t�ê�� đị�� bà�� tỉ�h� Ni�h� �huậ�;� và� Quyết� đị�h� số� 69/2018/QĐ-
U�ND���ày�13�thá���8��ăm�2018�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��về�sử��
đổi,�bổ�su���một�số�điều�củ��Quyết�đị�h�số�17/2016/QĐ-U�ND���ày�07�thá���4�
�ăm�2016�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��quy�đị�h�ký�quỹ�bảo�đảm�thực�
hiệ��dự�á��đầu�tư�có�sử�dụ���đất�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

2.�Chá�h�Vă�� phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�Giám�đốc�các�sở;� thủ�t�ưở���
các�b��,���à�h�thuộc�tỉ�h;�Chủ� tịch��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố;� thủ�
t�ưở���các�cơ�qu��,�đơ��vị;� tổ�chức,�cá� �hâ��có�liê��qu���chịu�t�ách��hiệm� thi�
hà�h�Quyết�đị�h��ày./.�
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