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  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới  

trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong 

lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) bổ sung mới trong lĩnh vực Đầu tư đối với dự án sân gôn (02 TTHC) và 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế (Xem Phụ lục kèm theo). 

Điều 2.  

1. Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm 

a) Cập nhật các TTHC bổ sung mới này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành 

chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định. 

b) Công khai các TTHC này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

c) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu 

lực, xây dựng quy trình quy trình nội bộ, quy trình điện tử cụ thể giải quyết các 
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TTHC này theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và đăng ký áp dụng thực hiện 

với Sở Khoa học và Công nghệ; hoàn thành việc cấu hình các TTHC này trên phần 

mềm Dịch vụ công của tỉnh. 

d) Triển khai thực hiện giải quyết các TTHC theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm 

theo Quyết định này. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm 

a) Cập nhật các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ 

tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

b) Công khai các TTHC này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu 

kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 
- CT và các PCT UBND tỉnh;            (gửi qua mạng); 
- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;     
- UBND các huyện, TX, TP. Huế;     
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- BQL KKT, CN tỉnh (gửi bản chính); 
- Lãnh đạo VP và các CV; 
- Lưu: VT, KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
 

 
 

 
 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 

ĐỐI VỚI DỰ ÁN SÂN GÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 18 /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

Stt 
Mã số  

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 

(ngày làm việc) 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Đăng ký mức 

độ Dịch vụ công 

trực tuyến 

Căn cứ pháp lý 

1 - 

Trình tự, thủ tục 

quyết định chủ 

trương đầu tư đối 

với Dự án sân gôn 

thuộc thẩm quyền 

của Thủ tướng 

Chính phủ  

(đối với dự án 

không thuộc diện 

cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư) 

48 ngày làm việc; trong đó: 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ 

Dự án sân gôn theo quy định tại điểm a khoản này, Ban 

quản lý (BQL) gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bộ, cơ quan 

có liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ 

sơ lấy ý kiến, các bộ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến 

bằng văn bản về những nội dung của Dự án sân gôn 

thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, gửi BQL; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được 

Hồ sơ Dự án sân gôn, BQL tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án sân gôn 

gửi Bộ KHĐT; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý 

kiến của UBND tỉnh, Bộ KHĐT tổ chức thẩm định, lập 

báo cáo trình Thủ tướng CP quyết định chủ trương đầu 

tư gồm các nội dung theo quy định của pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ nhận được hồ sơ trình 

đầy đủ, đúng thủ tục của Bộ KHĐT, Văn phòng CP 

thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng CP xem xét, quyết 

định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn. Thủ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

(số 01 Lê 

Lai, thành 

phố Huế) 

Không 3 

 

 

 

 

 

- Luật Đầu tư 

ngày 

26/11/2014; 

- Nghị định số 

118/2015/NĐ-

CP ngày 

12/11/2015 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi 

hành một số 

điều của Luật 

Đầu tư; 
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tướng CP xem xét, quyết định và Văn phòng CP thực 

hiện phát hành, công khai văn bản theo đúng Quy 

chế làm việc của Chính phủ. 

- Nghị định số 

52/2020/NĐ-CP 

ngày 27/4/2020 

của Chính phủ về 

đầu tư xây dựng 

và kinh doanh 

sân gôn; 

- Thông tư số 

16/2015/TT-

BKHĐT ngày 

18/11/2015 của 

Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và 

Đầu tư quy định 

biểu mẫu thực 

hiện thủ tục đầu 

tư và báo cáo 

hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam 

2 - 

Trình tự, thủ tục 

quyết định chủ 

trương đầu tư đối 

với Dự án sân 

gôn thuộc thẩm 

quyền của Thủ 

tướng Chính phủ  

(đối với dự án 

thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư) 

53 ngày làm việc; trong đó: 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ 

sơ Dự án sân gôn theo quy định tại điểm a khoản 

này, BQL gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bộ, cơ quan có 

liên quan về những nội dung của Dự án sân gôn; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ 

sơ lấy ý kiến, các bộ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến 

bằng văn bản về những nội dung của Dự án sân gôn 

thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, gửi BQL; 

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được 

Hồ sơ Dự án sân gôn, BQL  tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án sân gôn 

gửi Bộ KHĐT; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý 

kiến của UBND tỉnh, Bộ KHĐT tổ chức thẩm định, lập 

báo cáo trình Thủ tướng CP quyết định chủ trương đầu 

tư gồm các nội dung theo quy định của pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ nhận được hồ sơ 

trình đầy đủ, đúng thủ tục của Bộ KHĐT, Văn phòng 

CP thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng CP xem xét, 

quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn. 

Thủ tướng CP xem xét, quyết định và Văn phòng CP 

thực hiện phát hành, công khai văn bản theo đúng Quy 

chế làm việc của Chính phủ. 

- BQL cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

(số 01 Lê 

Lai, thành 

phố Huế) 

Không 3 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=229842
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