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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2018/Qð-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án ñầu tư
trực tiếp có sử dụng ñất triển khai chậm tiến ñộ trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ số: 118/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; số
43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật
ðất ñai; số 01/2017/Nð-CP ngày 06/01/2017 sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh
quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; số 135/2016/Nð-CP ngày 09/9/2016 sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu
tiền thuê ñất, thuê mặt nước; số 123/2017/Nð-CP ngày 14/11/2017 về sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều về thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Văn bản số
1470/TTr-SKHðT ngày 17/5/2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp kiểm tra và xử
lý sau kiểm tra các dự án ñầu tư trực tiếp có sử dụng ñất triển khai chậm tiến ñộ
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ
trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân ðường
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án ñầu tư trực tiếp có sử dụng
ñất triển khai chậm tiến ñộ trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 25/2018/Qð-UBND ngày 24/5/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
a) Quy chế này quy ñịnh về nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra và xử
lý sau kiểm tra các dự án ñầu tư trực tiếp có sử dụng ñất triển khai chậm tiến ñộ trên
ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
b) Quy chế này không áp dụng ñối với các dự án ñầu tư thực hiện theo quy ñịnh
của Luật ðầu tư công và các dự án ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (PPP).
2. ðối tượng áp dụng
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau ñây
gọi tắt là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc kiểm tra,
xử lý sau kiểm tra các dự án ñầu tư trực tiếp có sử dụng ñất triển khai chậm tiến ñộ
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
ðiều 2. Giải thích từ ngữ
1. Dự án chậm tiến ñộ là các dự án như sau:
a) Dự án ñầu tư mà sau 12 tháng kể từ ngày ñược chấp thuận chủ trương ñầu
tư hoặc cấp Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư mà nhà ñầu tư không thực hiện hoặc
không có khả năng thực hiện dự án theo tiến ñộ ñăng ký với cơ quan ñăng ký ñầu tư;
b) Các dự án sau khi ñược chấp thuận chủ trương ñầu tư/cấp GCNðKðT
ñược cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, có cơ sở xác ñịnh không có khả năng triển
khai thực hiện;
c) Dự án ñầu tư có sử dụng ñất mà ñất không ñược ñưa vào sử dụng trong 12
tháng liên tục hoặc tiến ñộ sử dụng ñất chậm 24 tháng so với tiến ñộ ghi trong dự
án ñầu tư kể từ khi nhận bàn giao ñất trên thực ñịa;
d) Dự án ñầu tư mà nhà ñầu tư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho gia hạn
nhưng tiến ñộ thực hiện không ñáp ứng tiến ñộ ñược gia hạn.
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2. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp:
a) Cơ quan chủ trì:
Là cơ quan chủ trì thực hiện việc tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý các
dự án chậm tiến ñộ;
b) Cơ quan phối hợp:
Là cơ quan có liên quan ñến quá trình kiểm tra, phối hợp cho ý kiến về các nội
dung liên quan ñến việc xử lý các dự án chậm tiến ñộ.
ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Cơ quan chủ trì và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối
hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án ñầu tư khách quan, chính xác, kịp
thời, hiệu quả theo quy ñịnh tại Quy chế này và quy ñịnh của pháp luật ñể ñảm bảo
tối ña quyền lợi của nhà ñầu tư và ñảm bảo thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp
luật về về ñầu tư, xây dựng, ñất ñai và các quy ñịnh liên quan khác.
2. Nội dung phối hợp phải liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của các cơ quan, các cấp chính quyền ñịa phương. Cơ quan chủ trì và các cơ quan
phối hợp chịu trách nhiệm trong quá trình rà soát, kiểm tra, cho ý kiến và xử lý các
dự án chậm tiến ñộ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
3. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm chủ ñộng phối hợp với các cơ quan liên quan
ñể lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp ñể lấy ý kiến. Các cơ quan phối hợp có
trách nhiệm xem xét và giải quyết trong thời gian quy ñịnh khi nhận ñược ñề nghị cho
ý kiến của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả phối hợp.
4. Việc phối hợp giữa các cơ quan phải tuân thủ theo quy ñịnh của pháp luật
và chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia, ñồng thời tạo ñiều kiện ñể các bên
hoàn thành nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
ðiều 4. Phương thức phối hợp
1. Quá trình thực hiện các nội dung phối hợp do một cơ quan chủ trì và một
hoặc nhiều cơ quan khác tham gia phối hợp giải quyết công việc. Căn cứ vào tính
chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì quyết ñịnh áp dụng
các phương thức phối hợp sau:
a) Tổ chức làm việc tập trung thông qua các cuộc họp trực tiếp ñể các bên
tham gia thảo luận, thống nhất và ghi nhận kết quả làm việc bằng biên bản hoặc
thông báo kết luận làm việc;
b) Gửi các quyết ñịnh, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan ñến dự án ñầu tư ñến
các sở, ngành có liên quan ñể tổng hợp, báo cáo. Cơ quan ñược hỏi ý kiến có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản.
Thời gian có ý kiến của các cơ quan, ñơn vị phối hợp ñược tính ñến thời
ñiểm cơ quan chủ trì nhận ñược văn bản trả lời qua Hệ thống phần mềm quản lý
văn bản ñiều hành VNPT-iOffice;
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c) Tham mưu thành lập ñoàn kiểm tra liên ngành. ðoàn kiểm tra liên ngành
gồm thành viên của các cơ quan liên quan ñể triển khai nội dung công việc theo kế
hoạch ñược duyệt;
d) Yêu cầu cơ quan phối hợp cung cấp thông tin chuyên ngành về dự án ñầu
tư ñến cơ quan chủ trì ñể theo dõi, tham mưu, xử lý;
e) Cơ quan chủ trì có thể phối hợp các hình thức giải quyết trên ñể ñạt hiệu
quả cao nhất trong công việc.
2. Các quyết ñịnh, hướng dẫn, kết quả xử lý, kết luận, kiến nghị và các văn
bản khác liên quan ñến các dự án ñầu tư thì cơ quan chủ trì gửi các cơ quan phối
hợp 01 (một) bản ñể tổng hợp phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Chương II
KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN NGOÀI KHU KINH
TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
Mục 1
KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN
ðiều 5. Rà soát, lập danh mục các dự án chậm tiến ñộ
1. UBND cấp huyện tiến hành rà soát các dự án ñầu tư trên ñịa bàn, tổng hợp
báo cáo Sở Kế hoạch và ðầu tư và các ngành quản lý có liên quan trước ngày 31/12
hàng năm.
2. Các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện rà soát các dự án cụ
thể như sau:
a) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì rà soát các dự án ñầu tư ñã ñược cấp có
thẩm quyền chấp thuận chủ trương ñầu tư, cấp GCNðT/GCNðKðT;
b) Sở Xây dựng chủ trì rà soát các dự án ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết
ñịnh cho phép khảo sát, lựa chọn ñịa ñiểm lập quy hoạch xây dựng (ñối với các
trường hợp thực hiện trong giai ñoạn trước Luật ðầu tư 2014 và các dự án phát
triển nhà ở ñược chấp thuận ñầu tư theo thẩm quyền); các dự án ñã ñược cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng;
c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát các dự án ñầu tư ñã ñược giao
ñất/cho thuê ñất, cho phép chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất;
d) Các sở quản lý chuyên ngành chủ trì rà soát các dự án ñầu tư theo thẩm
quyền;
ñ) Cục Thuế chủ trì rà soát các nhà ñầu tư có các dự án ñã ñược nhà nước
giao ñất/cho thuê ñất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính
chưa ñầy ñủ, quá thời hạn.
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3. Trên cơ sở danh sách các dự án ñầu tư do các ñịa phương và các Sở, ngành
ñề xuất, báo cáo, Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm tổng hợp lại danh mục và
lấy ý kiến các Sở, ngành và ñơn vị liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.
Các Sở ngành và ñơn vị có ý kiến cụ thể về danh mục dự án, dự kiến phân công cơ
quan chủ trì cho từng dự án và xác ñịnh phân loại các dự án theo các nhóm sau ñây:
a) Nhóm 1. Các dự án chưa ñược nhà nước giao ñất/cho thuê ñất/chuyển mục
ñích sử dụng ñất.
Trong ñó, phân loại cụ thể:
- Nhóm các dự án ñã có chủ trương ñầu tư/ñã ñược cấp Giấy chứng nhận ñầu
tư/Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư (sau ñây gọi tắt là GCNðT/GCNðKðT);
- Nhóm các dự án mới có quyết ñịnh cho phép khảo sát, lựa chọn ñịa ñiểm
lập quy hoạch và quyết ñịnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa tiến hành
hoặc chưa hoàn thành bồi thường, GPMB.
- Nhóm các dự án ñã hoàn thành bồi thường, GPMB.
b) Nhóm 2. Các dự án ñã ñược Nhà nước giao ñất/cho thuê ñất/chuyển mục
ñích sử dụng ñất.
Trong ñó, phân loại cụ thể: (i) Nhóm các dự án ñã ñược nhà nước giao
ñất/cho thuê ñất ñể thực hiện các dự án kinh doan bất ñộng sản, xây dựng phát triển
nhà ở và (ii) nhóm các dự án ñầu tư ñã ñược giao ñất, cho thuê ñất khác.
Trong mỗi nhóm thực hiện phân loại nhóm các dự án ñã ñược giao ñất/cho
thuê ñất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa ñầy ñủ.
ðiều 6. Lập kế hoạch và thành lập ñoàn kiểm tra
1. Lập và phê duyệt Kế hoạch kiểm tra
a) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan
lập Kế hoạch kiểm tra (kèm danh mục các dự án kiểm tra) và trình UBND tỉnh phê
duyệt trước ngày 15/3 hàng năm;
b) Kế hoạch kiểm tra phải làm rõ các nội dung sau ñây:
- Mục ñích, yêu cầu kiểm tra;
- ðối tượng kiểm tra, danh mục dự án kiểm tra;
- Nội dung kiểm tra;
- Thời gian và ñịa ñiểm kiểm tra;
- Phương pháp kiểm tra;
- Thành phần ñoàn kiểm tra, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành
viên ñoàn kiểm tra;
- Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong phối hợp kiểm tra
- Thời hạn kiểm tra, thời gian thực hiện báo cáo;
- Kinh phí tổ chức kiểm tra.
2. Thành lập ðoàn kiểm tra
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a) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và ñơn vị liên quan
tham mưu UBND tỉnh thành lập ðoàn kiểm tra liên ngành;
b) ðoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên sau ñây: Lãnh ñạo và
chuyên viên các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,Tài
chính, Cục Thuế Nghệ An, Sở quản lý chuyên ngành (Công Thương, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Y tế, Giáo dục và ðào
tạo,...); UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi có dự án; Trong ñó, phải xác ñịnh
cơ quan chủ trì ñợt kiểm tra;
Căn cứ vào tính chất, mức ñộ hoàn thành các thủ tục ñầu tư, lĩnh vực ñầu tư
và chức năng quản lý nhà nước của các ñơn vị và ñảm bảo thời gian kiểm tra, ðoàn
kiểm tra phân chia các ñợt kiểm tra phù hợp.
c) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập
ðoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra trước thời gian ðoàn kiểm tra bắt ñầu tiến
hành kiểm tra trên thực ñịa tối thiểu 30 ngày làm việc theo kế hoạch kiểm tra và gửi
thông báo Quyết ñịnh phê duyệt thành lập ñoàn kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra cho các
thành viên ñoàn kiểm tra và các cơ quan liên quan.
3. Thông báo Lịch kiểm tra, khảo sát, thu thập thông tin và chuẩn bị phương
tiện phục vụ công tác kiểm tra
a) Cơ quan chủ trì ñợt kiểm tra hướng dẫn bằng văn bản cho nhà ñầu tư có
dự án kiểm tra gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án;
b) Các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện nơi có dự án kiểm tra cung
cấp các thông tin, tài liệu liên quan ñến dự án kiểm tra gửi về cơ quan chủ trì ñợt
kiểm tra trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản yêu cầu cung
cấp thông tin;
c) Tối thiểu trước 07 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra dự án tại thực
ñịa, cơ quan chủ trì ñợt kiểm tra thông báo Lịch kiểm tra ñến các nhà ñầu tư;
d) Cơ quan chủ trì ñợt kiểm tra tổng hợp thông tin, dự thảo Báo cáo ñề cương
kiểm tra và bố trí phương tiện ñi kiểm tra, liên hệ với ñịa phương ñể bố trí nơi làm
việc và xác ñịnh ñịa ñiểm khu ñất thực hiện dự án.
ðiều 7. Kiểm tra dự án trên thực ñịa
1. ðoàn kiểm tra phối hợp với nhà ñầu tư tiến hành kiểm tra dự án tại thực ñịa.
2. Nội dung phối hợp kiểm tra:
a) Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ñầu tư (thủ tục ñầu tư, chuẩn bị
ñầu tư, tiến ñộ triển khai dự án so với cam kết, các nội dung có liên quan khác);
b) Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng (quy hoạch xây dựng,
việc chấp hành pháp luật trong hoạt ñộng xây dựng, hoạt ñộng ñầu tư kinh doanh
của dự án và các nội dung liên quan);
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c) Việc chấp hành pháp luật ñất ñai: Kiểm tra việc sử dụng ñất, tiến ñộ sử
dụng ñất;
d) Việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách các khoản thu về ñất và các nội
dung có liên quan khác ñến pháp luật về ñất ñai.
3. Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chủ trì ñợt kiểm tra lập Biên bản kiểm
tra, thông qua ñối tượng kiểm tra và các thành viên ñoàn kiểm tra; Trưởng ñoàn/ñợt
kiểm tra, ñại diện chính quyền ñịa phương và Nhà ñầu tư cùng ký tên, ñóng dấu
làm cơ sở cho kết luận, xử lý dự án ñược kiểm tra.
Biên bản kiểm tra phải làm rõ các nội dung: Xác ñịnh cụ thể những công
trình nào ñã xây dựng và công trình nào chưa xây dựng, ước tính khối lượng ñã
thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng ñược phê duyệt; ước tính diện tích ñất
chưa ñưa vào sử dụng, chưa xây dựng… ñể làm cơ sở kiến nghị xử lý sau kiểm tra;
Các nội dung vi phạm của nhà ñầu tư và căn cứ pháp lý ñể xác ñịnh hành vi vi
phạm; Kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý cụ thể.
ðối với trường hợp ñại diện chủ ñầu tư theo pháp luật vắng mặt thì phải có
người ñược ủy quyền theo quy ñịnh.
4. ðối với các trường hợp phức tạp hoặc trường hợp nhà ñầu tư vắng mặt, cơ
quan chủ trì ñợt kiểm tra vẫn tiến hành lập biên bản và báo cáo UBND tỉnh kịp thời
giải quyết.
ðiều 8. Báo cáo kết quả kiểm tra
1. Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc ñợt kiểm tra, cơ quan
chủ trì ñợt kiểm tra dự thảo Báo cáo kiểm tra theo ñề cương ñã ñược phê duyệt, gửi
lấy ý kiến (hoặc tổ chức họp ñể thống nhất) các thành viên ñợt kiểm tra và các cơ
quan có liên quan.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra làm rõ các nội dung sau ñây:
a) Thông tin về Nhà ñầu tư (Tên nhà ñầu tư, ñịa chỉ trụ sở, Giấy chứng nhận
ñăng ký kinh doanh, mã số thuế, người ñại diện theo pháp luật);
b) Thông tin về dự án ñầu tư (Tên dự án, ñịa ñiểm thực hiện, vị trí, ranh giới,
quy mô ñầu tư, diện tích ñất sử dụng, mục ñích sử dụng ñất, tổng mức ñầu tư ñăng
ký, tiến ñộ ñăng ký,..);
c) Các thủ tục pháp lý ñã triển khai thực hiện của dự án;
ðối với các dự án chưa ñược giao ñất/cho thuê ñất, làm rõ việc triển khai bồi
thường, GPMB của dự án, diện tích chưa bồi thường, diện tích ñã bồi thường, giá
trị bồi thường (nếu có);
d) Tiến ñộ thực hiện dự án trên thực ñịa ñến thời ñiểm kiểm tra (xác ñịnh cụ
thể những công trình nào ñã xây dựng và công trình nào chưa xây dựng, ước tính
khối lượng ñã thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng ñược phê duyệt; ước tính
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diện tích ñất chưa ñưa vào sử dụng, chưa xây dựng… ñể làm cơ sở kiến nghị xử lý
sau kiểm tra);
ñ) Nguyên nhân dự án chậm tiến ñộ (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân
khách quan), những khó khăn, vướng mắc của nhà ñầu tư trong quá trình triển khai
thực hiện dự án;
e) Các nội dung vi phạm;
g) Căn cứ/cơ sở pháp lý ñể xử lý vi phạm;
h) Kiến nghị, ñề xuất xử lý.
3. Việc xem xét, báo cáo tham mưu UBND tỉnh các hình thức xử lý thực
hiện theo quy ñịnh tại ðiều 9 Quy ñịnh này.
4. Cơ quan chủ trì ñợt kiểm gửi Báo cáo kiểm tra cho Sở Kế hoạch và ðầu tư
(Cơ quan thường trực ðoàn Kiểm tra) ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
ðiều 9. Các hình thức xem xét xử lý
Tùy vào tính chất, ñặc ñiểm từng dự án, nguyên nhân dự án chậm tiến ñộ,
ðoàn kiểm tra báo cáo tham mưu UBND tỉnh hình thức xử lý từng dự án phù hợp.
1. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ñầu tư
Tùy vào tính chất, mức ñộ hoàn thành các thủ tục ñầu tư và chức năng, nhiệm
vụ của các cơ quan nhà nước có liên quan, Cơ quan chủ trì ñợt kiểm tra tổng hợp, phân
loại các vướng mắc của các dự án ñầu tư ñể báo cáo UBND tỉnh chỉ ñạo, phân công
các Sở, ngành và ñịa phương liên quan xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho nhà ñầu tư.
2. Xem xét gia hạn tiến ñộ thực hiện dự án
a) ðiều kiện xem xét gia hạn
- Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Nhà ñầu tư ñối với ngân sách nhà
nước;
- Số lần, thời gian nhà ñầu tư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho gia hạn
tiến ñộ thực hiện dự án.
- Mức ñộ triển khai, khối lượng hạng mục công trình ñã ñầu tư xây dựng.
- Năng lực tài chính và nguyện vọng tiếp tục thực hiện dự án của Nhà ñầu tư.
b) Thời gian xem xét gia hạn như sau:
ðoàn kiểm tra căn cứ tính chất của từng dự án ñể tham mưu ñề xuất thời
gian gia hạn như sau:
- ðối với trường hợp Nhà ñầu tư chưa ñược giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện
dự án: Thời gian gia hạn dự án thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 46, Luật
ðầu tư 2014.
- ðối với trường hợp Nhà ñầu tư ñã ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất
thực hiện dự án: Thời gian gia hạn thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 15
Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi
hành một số ñiều của Luật ðất ñai và Khoản 12, ðiều 2 Nghị ñịnh 01/2017/Nð-CP
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ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi
tiết thi hành Luật ðất ñai.
2. Xem xét chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi và hủy bỏ các văn bản pháp lý có
liên quan
ðối với các dự án xem xét chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi và hủy bỏ các văn
bản pháp lý có liên quan: Trường hợp cần thiết, Cơ quan chủ trì ñợt kiểm tra gửi văn
bản lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan và ñịa phương nơi có Dự án trước khi tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra;
Cơ quan ñược lấy ý kiến có văn bản cho ý kiến gửi về Cơ quan chủ trì trong
thời gian tối ña 07 ngày làm việc trong trường hợp cơ quan chủ trì có văn bản lấy ý
kiến.
3. Sau thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày thống nhất Báo cáo kiểm tra, Cơ
quan chủ trì ñợt kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả kiểm tra.
`ðiều 10. Phê duyệt kết quả kiểm tra
1. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận ñược báo cáo của ðoàn kiểm tra (Cơ
quan chủ trì ñợt kiểm tra), Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh ban
hành quyết ñịnh phê duyệt kết quả kiểm tra làm căn cứ triển khai thực hiện. Theo
ñó, tất cả các dự án ñược kiểm tra ñều có quyết ñịnh phê duyệt kết quả kiểm tra.
2. Quyết ñịnh phê duyệt kết quả kiểm tra gồm các nội dung sau ñây:
a) Phê duyệt hình thức xử lý từng dự án và căn cứ xử lý.
ðối với trường hợp cho gia hạn phải nêu rõ thời gian cho gia hạn của từng dự
án, mốc thời gian cho gia hạn (từ ngày, tháng, năm ñến ngày, tháng, năm) ñối với các
dự án ñược gia hạn thời gian thực hiện; phần diện tích ñược gia hạn (nếu có);
b) Phân công trách nhiệm cụ thể các nội dung chỉ ñạo sau kiểm tra cho từng
cơ quan có liên quan.
ðiều 11. Thông báo Quyết ñịnh phê duyệt kết quả kiểm tra
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh phê duyệt
kết quả kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư có Văn bản
thông báo cho Nhà ñầu tư, gửi Thông báo cho các Sở ngành liên quan về kết quả
kiểm tra từng dự án, ñồng thời gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án ñể
nắm bắt, theo dõi và ñôn ñốc.
Mục 2
XỬ LÝ SAU KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN
ðiều 12. Triển khai thực hiện các ñiều kiện gia hạn tiến ñộ thực hiện dự
án ñầu tư

12

CÔNG BÁO/Số 17+18/Ngày 05-7-2018

1. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có
liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà ñầu tư triển khai thực hiện các ñiều kiện ñể
ñược xem xét, gia hạn sau ñây:
a) Nhà ñầu tư có văn bản ñề nghị gia hạn gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Kế
hoạch và ðầu tư, trong ñó, nêu rõ nguyên nhân chậm tiến ñộ, lộ trình thực hiện dự
án trong thời gian ñược gia hạn, giải trình năng lực tài chính kèm theo báo cáo tài
chính trong 02 năm gần nhất ñể xác ñịnh khả năng tiếp tục thực hiện dự án và cam
kết hoàn thành dự án ñúng tiến ñộ ñược gia hạn;
b) Thực hiện ký quỹ ñầu tư theo quy ñịnh (nếu thuộc trường hợp phải thực
hiện nghĩa vụ ký quỹ);
c) Nộp khoản tiền bổ sung trong thời gian ñược gia hạn dự án theo ñúng quy
ñịnh của pháp luật (trường hợp nhà ñầu tư ñã ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất
thực hiện dự án).
2. Sau khi nhận ñược hồ sơ và tài liệu của nhà ñầu tư, Sở Kế hoạch và ðầu tư
có trách nhiệm sao gửi văn bản ñề nghị gia hạn của Nhà ñầu tư cho các cơ quan
liên quan ñể phối hợp theo dõi, xử lý.
3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñược Quyết ñịnh phê duyệt kết
quả kiểm tra của UBND tỉnh, cơ quan Thuế căn cứ các nội dung trong Quyết ñịnh
phê duyệt kết quả kiểm tra của UBND tỉnh về cho phép gia hạn dự án, ñể xác ñịnh
và thông báo số tiền phải nộp bổ sung trong thời gian ñược gia hạn ñến người sử
dụng ñất thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước (ñối với các dự án ñã ñược giao
ñất, thuê ñất).
4. Xử lý các trường hợp nhà ñầu tư không ñáp ứng ñược ñiều kiện gia hạn
a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả
kiểm tra cho phép gia hạn dự án, người sử dụng ñất phải nộp bổ sung khoản tiền
trong thời gian ñược gia hạn theo thông báo của cơ quan Thuế; thực hiện ký quỹ và
nộp các hồ sơ chứng minh năng lực, cam kết tiếp tục thực hiện dự án tại Sở Kế
hoạch và ðầu tư theo quy ñịnh;
b) Trường hợp Nhà ñầu tư không ñáp ứng ñủ các ñiều kiện, yêu cầu theo
hướng dẫn tại ñiểm a, khoản này, Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với các ñơn vị
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Xem xét hủy bỏ quyết ñịnh cho gia hạn và chấm dứt hoạt ñộng dự án ñầu
tư, thu hồi GCNðT/GCNðKðT theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư.
- Trong trường hợp nhà ñầu tư ñã ñược giao ñất, cho thuê ñất: Sau khi chấm
dứt hoạt ñộng dự án theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, việc xem xét thu hồi ñất
ñất thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai theo quy ñịnh tại Khoản 2,
ðiều 15 Quy ñịnh này.
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ðiều 13. Hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan trong trường hợp dự án
chưa có Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, chưa ñược cấp GCNðT/GCNðKðT và
chưa giao ñất, thuê ñất
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và ñịa phương tham mưu
UBND tỉnh hủy bỏ Quyết ñịnh cho phép khảo sát, lựa chọn ñịa ñiểm và Quyết ñịnh
phê duyệt quy hoạch như sau:
1. Các dự án ñã quá 06 tháng kể từ ngày hiệu lực của Quyết ñịnh cho phép
khảo sát, lựa chọn ñịa ñiểm ñầu tư mà nhà ñầu tư không thực hiện các thủ tục tiếp
theo.
2. Dự án ñầu tư ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết
xây dựng 1/500 nhưng chưa có Quyết ñịnh chấp thuận chủ trương ñầu tư, chưa
ñược cấp GCNðT/GCNðKðT, chưa ñược giao ñất, cho thuê ñất thực hiện dự án
mà ñã quá 36 tháng kể từ ngày hiệu lực của Quyết ñịnh phê duyệt quy hoạch nhưng
nhà ñầu tư không thực hiện các thủ tục tiếp theo mà chưa ñược cấp có thẩm quyền
cho phép gia hạn thực hiện quy hoạch.
ðiều 14. Chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi GCNðT/GCNðKðT, hủy
bỏ các văn bản pháp lý liên quan
1. ðối với các dự án ñầu tư bị chấm dứt hoạt ñộng và thu hồi
GCNðT/GCNðKðT theo quy ñịnh tại ñiểm a, b và c Khoản 1, ðiều 48 Luật ðầu tư
và ñiểm a, ñiểm b, Khoản 2 ðiều 41 Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày
12/11/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư:
a) Sở Kế hoạch và ðầu tư trình UBND tỉnh ban hành Quyết ñịnh thu hồi
GCNðT/GCNðKðT, hủy bỏ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, văn bản chấp thuận
chủ trương ñầu tư, chấp thuận ñịa ñiểm ñầu tư và giao cho các Sở, ban, ngành và
ñịa phương triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ;
b) Sở Kế hoạch và ðầu tư ban hành Quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng, thu hồi
GCNðT/GCNðKðT ñối với các dự án ñược cấp GCNðT/GCNðKðT.
2. ðối với các dự án ñầu tư bị chấm dứt hoạt ñộng và thu hồi
GCNðKðT/GCNðT theo quy ñịnh tại ñiểm d, ñ và g, Khoản 1 ðiều 48 Luật ðầu tư:
a) Căn cứ Quyết ñịnh phê duyệt kết quả kiểm tra của UBND tỉnh, Sở Kế
hoạch và ðầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt ñộng dự án, hủy bỏ quyết ñịnh phê
duyệt quy hoạch và các văn bản pháp lý có liên quan ñến nhà ñầu tư;
b) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, trường hợp không có
phản hồi của nhà ñầu tư về Quyết ñịnh phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và
ðầu tư ban hành Quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng dự án và thu hồi
GCNðT/GCNðKðT ñối với các dự án ñã ñược cấp GCNðT/GCNðKðT.
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ðối với dự án ñầu tư hoạt ñộng theo GCNðT (ñồng thời là giấy chứng nhận
ñăng ký kinh doanh) bị chấm dứt hoạt ñộng thì nội dung ñăng ký kinh doanh tại
GCNðT (ñồng thời là Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh) vẫn còn hiệu lực.
3. ðối với dự án ñầu tư bị chấm dứt hoạt ñộng theo quy ñịnh tại ñiểm e,
Khoản 1, ðiều 48 Luật ðầu tư (Dự án ñầu tư ñã ngừng hoạt ñộng và hết thời hạn
12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt ñộng, cơ quan ñăng ký ñầu tư không liên lạc ñược
với nhà ñầu tư hoặc ñại diện hợp pháp của nhà ñầu tư): Việc chấm dứt hoạt ñộng
của dự án thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 42, Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP của
Chính phủ.
4. Các Sở, ban, ngành và ñịa phương có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thu hồi,
chấm dứt hoạt ñộng của dự án theo quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3
ðiều này thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền hoặc tham mưu, trình
UBND tỉnh thu hồi, quyết ñịnh chấm dứt hiệu lực thi hành hoặc hủy bỏ các văn bản
có liên quan ñến dự án ñầu tư theo ñúng quy ñịnh pháp luật.
ðiều 15. Thu hồi ñất
1. Thu hồi ñất do chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh của
pháp luật về ñầu tư
Căn cứ kết quả kiểm tra của ðoàn kiểm tra ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt,
Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với
các Sở, ngành, ñịa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thu hồi ñất ñảm bảo
ñúng quy ñịnh của Luật ðất ñai và Khoản 14, ðiều 2, Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP
(trừ trường hợp Nhà nước thu hồi ñất theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 64 và khoản 1
ðiều 65 của Luật ñất ñai).
2. Thu hồi ñất ñối với các dự án ñã ñược giao ñất, cho thuê ñất do Nhà ñầu tư
không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng ñất.
Căn cứ các quy ñịnh pháp luật hiện hành, Cục Thuế Nghệ An chủ trì, lập
danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, ñơn vị ñược giao ñất, thuê ñất mà không thực
hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ ñối với ngân sách nhà nước (tiền sử dụng ñất, tiền thuê
ñất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên và các loại thuế khác liên
quan ñến thửa ñất). Trường hợp Nhà ñầu tư không chấp hành, sau khi cơ quan Thuế
ñã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế theo quy ñịnh thì lập ñầy ñủ hồ sơ chuyển
Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, thu hồi ñất ñúng quy
ñịnh của pháp luật.
ðiều 16. ðịnh giá tài sản và các chi phí dự án do nhà ñầu tư ñã thực hiện
1. Sau khi dự án ñã bị thu hồi, Nhà ñầu tư tự thanh lý dự án ñầu tư theo quy
ñịnh của pháp luật về thanh lý tài sản ñể trả lại ñất cho cơ quan quản lý ñất ñai.
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2. Trường hợp nhà ñầu tư không chấp hành tự thanh lý tài sản dự án sau 12
tháng kể từ ngày có quyết ñịnh thu hồi ñất thì việc ñịnh giá tài sản và các chi phí
khác ñược thực hiện như sau:
a) Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội ñồng ñịnh giá (hoặc Tổ
ñịnh giá tài sản) của tỉnh và thông báo cho Nhà ñầu tư ñược biết. Thành phần gồm
các thành viên các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Giao thông, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và chính quyền ñịa phương
nơi có dự án;
b) Hội ñồng ñịnh giá (hoặc Tổ ñịnh giá tài sản) của tỉnh có trách nhiệm xác
ñịnh giá trị tài sản, các chi phí khác mà nhà ñầu tư ñã thực hiện hợp pháp trên ñất
ñược giao ñối với dự án. Việc thực hiện thẩm ñịnh giá phải căn cứ hồ sơ, tài liệu dự
án, căn cứ thực tế các chi phí tài sản ñã ñầu tư hợp pháp, áp dụng các ñơn giá phù
hợp tại thời ñiểm phát sinh chi phí ñầu tư xây dựng, trừ khấu hao theo ñúng quy ñịnh
của pháp luật;
c) Trường hợp nhà ñầu tư không thống nhất việc thành lập Hội ñồng ñịnh giá
(hoặc Tổ ñịnh giá tài sản) của tỉnh thì có quyền lựa chọn một cơ quan thẩm ñịnh giá
có thẩm quyền, hợp pháp theo quy ñịnh của pháp luật. Mọi chi phí phát sinh về
thẩm ñịnh giá do nhà ñầu tư chịu trách nhiệm thanh toán;
d) Căn cứ kết quả thẩm ñịnh giá, cơ quan ban hành quyết ñịnh thu hồi dự án
trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm ñịnh giá, hoặc căn cứ kết quả thẩm ñịnh
giá của cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ thực hiện:
- Bán ñấu giá công khai tài sản ñã ñịnh giá theo quy ñịnh của pháp luật;
- Bàn giao tài sản, chi phí ñã thẩm ñịnh cho nhà ñầu tư tiếp theo thực hiện dự
án khi ñược nhà ñầu tư tiếp theo này chấp thuận ñồng ý. Nhà ñầu tư tiếp theo của
dự án phải chuyển trả số tiền theo thẩm ñịnh giá nói trên cho nhà ñầu tư ñã bị thu
hồi dự án.
- Các biện pháp xử lý khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 17. Xử lý các dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho phép gia
hạn (giãn tiến ñộ thực hiện) nhưng hết thời gian gia hạn mà nhà ñầu tư vẫn
không triển khai thực hiện
1. UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có dự án có trách nhiệm giám sát
việc triển khai thực hiện dự án của nhà ñầu tư ñối với các dự án ñã ñược cơ quan có
thẩm quyền cho phép gia hạn, hàng năm báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành liên
quan kết quả thực hiện của nhà ñầu tư.
2. Trường hợp hết thời gian gia hạn mà nhà ñầu tư vẫn không thực hiện hoặc
thực hiện không ñúng cam kết:
a) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND cấp huyện và các Sở ngành liên quan kiểm tra thực ñịa dự án, báo cáo tham
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mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi GCNðT/GCNðKðT (nếu có)
và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan;
b) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi ñất, thu hồi
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với các dự án ñầu tư ñã ñược giao ñất, cho
thuê ñất ñối với các dự án ñầu tư ñã ñược gia hạn sử dụng ñất 24 tháng, hết thời hạn
ñược gia hạn mà nhà ñầu tư vẫn chưa ñưa ñất vào sử dụng. Nhà ñầu tư bị thu hồi ñất
mà không ñược bồi thường về ñất và tài sản gắn liền với ñất, trừ trường hợp bất khả
kháng theo quy ñịnh tại ðiểm i Khoản 1 ðiều 64 Luật ðất ñai năm 2013.
Chương III
KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN TRONG KHU KINH
TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Mục 1
KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN
ðiều 18. Rà soát, lập danh mục các dự án chậm tiến ñộ
1. Ban quản lý Khu kinh tế ðông Nam Nghệ An (viết tắt là Ban quản lý
KKT ðông Nam) chủ trì rà soát các dự án chậm tiến ñộ trong Khu kinh tế, khu
công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng, Giao thông vận tải và các Sở chuyên ngành khác, UBND cấp huyện phối hợp
trong việc rà soát các dự án ñầu tư trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên ñịa bàn
tỉnh Nghệ An phục vụ việc kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến ñộ.
Riêng các dự án thuộc thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của Quốc
hội, Thủ tướng Chính phủ, trước khi ñưa dự án vào kiểm tra cơ quan chủ trì kiểm
tra phải trình xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh.
2. Trên cơ sở danh sách các dự án ñầu tư do Ban quản lý KKT ðông Nam rà
soát, các ñịa phương và các Sở, ngành ñề xuất, Ban quản lý KKT ðông Nam tổng
hợp, lập danh mục các dự án chậm tiến ñộ cần kiểm tra theo 03 nhóm dự án sau
ñây:
a) Nhóm 1. Các dự án chưa tiến hành bồi thường, GPMB và chưa ñược nhà
nước giao ñất/cho thuê ñất/chuyển mục ñích sử dụng ñất;
Trong ñó làm rõ các dự án ñã thực hiện thỏa thuận, bồi thường, GPMB, trách
nhiệm thuộc các bên...)
b) Nhóm 2. Các dự án ñã ñược Nhà nước giao ñất/cho thuê ñất/chuyển mục
ñích sử dụng ñất nhưng chưa triển khai thực hiện.
Trong ñó, phân loại cụ thể nhóm các dự án ñã ñược nhà nước giao ñất/cho
thuê ñất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa ñầy ñủ).
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c) Nhóm 3: Các dự án ñã bồi thường, GPMB, ñã ñược Nhà nước giao
ñất/cho thuê ñất/chuyển mục ñích sử dụng ñất, ñã triển khai một phần dự án nhưng
không có khả năng thực hiện tiếp và ñã quá thời hạn về tiến ñộ thực hiện dự án ghi
trong GCNðT/GCNðKðT (kể cả dự án ñã ñược gia hạn/giãn tiến ñộ).
ðiều 19. Lập kế hoạch và thành lập ñoàn kiểm tra các dự án chậm tiến
ñộ
1. Lập và phê duyệt Kế hoạch kiểm tra
a) Ban quản lý KKT ðông Nam lập kế hoạch kiểm tra và báo cáo UBND
tỉnh phê duyệt ñể kiểm tra các dự án chậm tiến ñộ trong KKT, KCN. ðoàn kiểm tra
do Ban quản lý KKT ðông Nam tổ chức thực hiện;
b) Ban quản lý KKT ðông Nam chủ trì lập, ñề xuất UBND tỉnh phê duyệt kế
hoạch kiểm tra ñối với trường hợp thành lập ñoàn kiểm tra liên ngành;
c) Kế hoạch kiểm tra, quyết ñịnh kiểm tra gồm các nội dung sau ñây:
- Mục ñích, yêu cầu kiểm tra
- ðối tượng kiểm tra, danh mục dự án kiểm tra.
- Nội dung kiểm tra
- Thời hạn và ñịa ñiểm kiểm tra
- Phương pháp kiểm tra
- Thành phần ñoàn kiểm tra (Trưởng ñoàn, Phó Trưởng ñoàn và các thành
viên ñoàn)
- Trách nhiệm, quyền hạn của ðoàn kiểm tra, ðối tượng kiểm tra.
- Kinh phí tổ chức kiểm tra.
2. Thành lập ðoàn kiểm tra
a) Ban quản lý KKT ðông Nam chủ trì thành lập ðoàn kiểm tra;
b) Ban quản lý KKT ðông Nam chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập
ðoàn kiểm tra liên ngành (khi cần thiết);
c) ðoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên của cơ quan chủ trì và thành
viên của cơ quan phối hợp;
d) ðoàn kiểm tra sử dụng con dấu của cơ quan chủ trì kiểm tra ñể ñóng dấu
vào các văn bản trong quá trình kiểm tra, kết luận, xử lý.
3. Thông báo Lịch kiểm tra, khảo sát, thu thập thông tin và chuẩn bị phương
tiện phục vụ công tác kiểm tra
a) Tối thiểu trước 07 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra dự án, ðoàn
kiểm tra phải gửi Quyết ñịnh kiểm tra ñến chủ ñầu tư dự án ñược kiểm tra;
b) ðoàn kiểm tra hướng dẫn nhà ñầu tư có dự án kiểm tra gửi báo cáo tình
hình thực hiện dự án ñến thời ñiểm kiểm tra và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý có liên
quan ñến nội dung kiểm tra;
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c) Các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện nơi có dự án kiểm tra cung
cấp các thông tin, tài liệu liên quan ñến dự án kiểm tra gửi về cơ quan chủ trì ñợt
kiểm tra trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản yêu cầu cung
cấp thông tin.
ðiều 20. Kiểm tra dự án trên thực ñịa
1. ðoàn kiểm tra phối hợp với nhà ñầu tư tiến hành kiểm tra dự án tại thực ñịa.
2. Nội dung phối hợp kiểm tra:
a) Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ñầu tư (thủ tục ñầu tư, chuẩn bị
ñầu tư, tiến ñộ triển khai dự án so với cam kết, các nội dung có liên quan khác);
b) Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng (quy hoạch xây dựng,
việc chấp hành pháp luật trong hoạt ñộng xây dựng, hoạt ñộng ñầu tư kinh doanh
của dự án và các nội dung liên quan);
c) Việc chấp hành pháp luật ñất ñai: Kiểm tra việc sử dụng ñất, tiến ñộ sử
dụng ñất;
d) Việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách các khoản thu về ñất và các nội
dung có liên quan khác ñến pháp luật về ñất ñai.
3. Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng dự án, ðoàn kiểm tra lập Biên bản
kiểm tra thông qua ñối tượng kiểm tra, ñại diện lãnh ñạo của nhà ñầu tư ký tên,
ñóng dấu làm cơ sở cho kết luận, xử lý dự án ñược kiểm tra.
ðối với trường hợp ñại diện chủ ñầu tư theo pháp luật vắng mặt thì phải có
Giấy ủy quyền. Mọi giao dịch của người ñược ủy quyền ñối với cuộc kiểm tra có
giá trị pháp lý như người ñại diện theo pháp luật.
ðiều 21. Báo cáo kết quả kiểm tra
1. Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc ñợt kiểm tra, cơ quan
chủ trì dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, gửi lấy ý kiến (hoặc tổ chức họp ñối với các
thành viên ñoàn kiểm tra, các cơ quan liên quan ñể thống nhất kết luận các nội dung
kiểm tra), thông qua dự thảo kết luận về kết quả kiểm tra cho ñối tượng kiểm tra cho
ý kiến, thống nhất bằng hình thức tổ chức họp hoặc gửi văn bản dự thảo.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra phải làm rõ các nội dung ñã ghi trong nội dung
cuộc kiểm tra, trong ñó cần tập trung các vấn ñề về dự án chậm tiến ñộ:
a) Các thủ tục pháp lý ñể triển khai thực hiện của dự án;
b) Tiến ñộ thực hiện dự án, hạng mục công trình ñã xây dựng trên thực ñịa
ñến thời ñiểm kiểm tra;
c) Các nội dung vi phạm;
d) Căn cứ/cơ sở pháp lý ñể xử lý vi phạm;
e) Kiến nghị xử lý.
3. Việc xem xét, quyết ñịnh các hình thức xử lý thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 22 Quy ñịnh này.
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ðiều 22. Các hình thức xem xét xử lý
Tùy vào tính chất, ñặc ñiểm từng dự án, nguyên nhân dự án chậm tiến ñộ, kết
quả báo cáo của các ñoàn kiểm tra, Ban quản lý KKT ðông Nam tham mưu UBND
tỉnh xem xét gia hạn hoặc giãn tiến ñộ thực hiện dự án.
1. Xem xét gia hạn, giãn tiến ñộ thực hiện dự án
a) ðiều kiện xem xét gia hạn
- Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Nhà ñầu tư ñối với ngân sách nhà
nước;
- Số lần, thời gian nhà ñầu tư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho gia hạn
tiến ñộ thực hiện dự án.
- Mức ñộ triển khai, khối lượng hạng mục công trình ñã ñầu tư xây dựng.
- Nguyện vọng và năng lực tài chính ñể tiếp tục thực hiện dự án của Nhà ñầu tư.
b) Thời gian xem xét gia hạn như sau:
Tổng thời gian giãn tiến ñộ ñầu tư không quá 24 tháng (ðiều 46 Luật ðầu tư
năm 2014, ðiều 64 Luật ðất ñai năm 2013). Nhà ñầu tư phải cam kết bằng văn bản
về kế hoạch, các biện pháp ñể thực hiện ñúng tiến ñộ dự án ñược gia hạn, giãn
tiến ñộ.
2. Xem xét chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi và hủy bỏ các văn bản pháp lý có
liên quan
ðối với các dự án xem xét chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi và hủy bỏ các văn
bản pháp lý có liên quan: Trường hợp cần thiết, ðoàn kiểm tra gửi văn bản lấy ý kiến
các Sở, ngành liên quan và ñịa phương nơi có Dự án trước khi tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra;
Cơ quan ñược lấy ý kiến có văn bản cho ý kiến gửi về ðoàn kiểm tra (Cơ quan
thường trực) trong thời gian tối ña 07 ngày làm việc trong trường hợp cơ quan chủ trì
có văn bản lấy ý kiến.
3. Sau thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận chính thức Báo cáo
kiểm tra, ðoàn Kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả kiểm tra ñể cơ
quan quản lý ñầu tư ban hành quyết ñịnh xử lý.
ðiều 23. Phê duyệt kết quả kiểm tra
1. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận ñược báo cáo của ðoàn kiểm tra,
UBND tỉnh ban hành phê duyệt kết quả kiểm tra làm căn cứ triển khai thực hiện.
2. Phê duyệt kết quả kiểm tra gồm các nội dung sau ñây:
a) Phê duyệt hình thức xử lý từng dự án
ðối với trường hợp cho gia hạn, thu hồi dự án ñầu tư ñược thực hiện theo quy
ñịnh của Luật ðầu tư năm 2014 và Nghị ñịnh 118/2015/Nð-CP.
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b) Cơ quan chủ trì tiếp tục theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện kết luận sau kiểm
tra, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung kết luận có liên quan về quản
lý ngành theo kết luận kiểm tra.
ðiều 24. Thông báo Quyết ñịnh phê duyệt kết quả kiểm tra
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược phê duyệt kết quả
kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý KKT ðông Nam gửi Thông báo
chính thức kết quả kiểm tra cho ñối tượng kiểm tra, các Sở ngành liên quan về kết
quả kiểm tra từng dự án, ñồng thời gửi cho các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân
dân cấp huyện nơi có dự án ñể phối hợp thực hiện.
Mục 2
XỬ LÝ SAU KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN
ðiều 25. Triển khai thực hiện các ñiều kiện gia hạn tiến ñộ thực hiện dự
án ñầu tư
1. Ban quản lý KKT ðông Nam có trách nhiệm hướng dẫn nhà ñầu tư triển
khai thực hiện các ñiều kiện ñể ñược xem xét, gia hạn sau ñây:
a) Nhà ñầu tư có văn bản ñề nghị gia hạn gửi UBND tỉnh và Ban quản lý
KKT ðông Nam, trong ñó, nêu rõ nguyên nhân chậm tiến ñộ, lộ trình thực hiện dự
án trong thời gian ñược gia hạn, giải trình năng lực ñể tiếp tục thực hiện dự án và
hồ sơ kèm theo (Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất) và cam kết hoàn thành
dự án ñúng tiến ñộ ñược gia hạn;
b) Thực hiện ký quỹ ñầu tư theo quy ñịnh (nếu thuộc trường hợp phải thực
hiện nghĩa vụ ký quỹ);
c) Nộp khoản tiền bổ sung trong thời gian ñược gia hạn dự án theo ñúng quy
ñịnh của pháp luật (trường hợp nhà ñầu tư ñã ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất
thực hiện dự án).
2. Sau khi nhận ñược hồ sơ và tài liệu của nhà ñầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế
ðông Nam có trách nhiệm sao gửi văn bản ñề nghị gia hạn của Nhà ñầu tư cho các
cơ quan liên quan ñể phối hợp theo dõi, xử lý.
3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ký Quyết ñịnh cho gia hạn, người sử dụng ñất phải nộp bổ sung khoản tiền
tương ứng trong thời gian ñược gia hạn theo thông báo của Ban Quản lý KKT
ðông Nam (nếu có); thực hiện ký quỹ và nộp các hồ sơ chứng minh năng lực, cam
kết tiếp tục thực hiện dự án tại Ban quản lý KKT ðông Nam theo quy ñịnh;
4. Trường hợp Nhà ñầu tư không ñáp ứng ñủ các ñiều kiện, yêu cầu theo
hướng dẫn tại Khoản 3 ðiều này, Ban quản lý KKT ðông Nam tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh ñể hủy bỏ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, hủy bỏ quyết ñịnh cho gia
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hạn và ban hành Quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng dự án theo quy ñịnh tại ðiều 26
Quy chế này. Nhà ñầu tư có trách nhiệm chấm dứt các hoạt ñộng liên quan ñến dự
án, tự thanh lý dự án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật về thanh lý tài sản và chịu
hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí ñã bỏ ra (nếu có).
ðiều 26. Chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi GCNðT/GCNðKðT, hủy
bỏ các văn bản pháp lý liên quan
1. ðối với các dự án ñầu tư bị chấm dứt hoạt ñộng và thu hồi
GCNðT/GCNðKðT ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 48 Luật ðầu tư năm
2014 và ðiều 41 Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP:
a) Ban quản lý KKT ðông Nam ban hành Quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng,
thu hồi GCNðT/GCNðKðT ñối với các dự án ñã ñược cấp nhưng không thuộc
thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của UBND tỉnh;
b) Ban quản lý KKT ðông Nam kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản thu
hồi Quyết ñịnh chấp thuận chủ trương ñầu tư. Ban quản lý KKT ðông Nam ban
hành Quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng, thu hồi GCNðT/GCNðKðT (ñối với dự án
thuộc thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của UBND tỉnh). Tham mưu
UBND tỉnh ñối với dự án thuộc thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của Quốc
hội, Thủ tướng Chính phủ.
2. Chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư trong trường hợp Cơ quan ñăng ký
ñầu tư không liên lạc ñược với nhà ñầu tư
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 42 Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày
12/11/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư
3. Các Sở, ban, ngành và ñịa phương có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thu hồi,
chấm dứt hoạt ñộng của dự án theo quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều này thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp thực hiện
hoặc tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi, quyết ñịnh chấm dứt hiệu lực thi hành
hoặc hủy bỏ các văn bản có liên quan ñến dự án ñầu tư theo ñúng quy ñịnh pháp luật.
ðiều 27. Thu hồi ñất
1. Thu hồi ñất do chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh của pháp
luật về ñầu tư và Luật ðất ñai. Căn cứ quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng và thu hồi
GCNðT/GCNðKðT ñối với các dự án, các cơ quan có thẩm quyền ký hợp ñồng
thuê ñất, giao ñất, cho thuê ñất ban hành quyết ñịnh và thu hồi các văn bản: Hợp
ñồng thuê ñất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (nếu ñã cấp) ñảm bảo ñúng quy
ñịnh của Luật ðất ñai.
2. Theo thẩm quyền, cơ quan quản lý có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh
vực ñất ñai có trách nhiệm quản lý ñối với diện tích ñất dự án ñã ñược thu hồi theo
ñúng quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai.
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ðiều 28. Xử lý các dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho phép gia
hạn (giãn tiến ñộ thực hiện) nhưng hết thời gian gia hạn mà nhà ñầu tư vẫn
không triển khai thực hiện
Các dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn, giãn tiến ñộ
thực hiện nhưng hết thời gian gia hạn, giãn tiến ñộ mà nhà ñầu tư vẫn không triển
khai thực hiện thì chấm dứt hoạt ñộng dự án, thu hồi GCNðT/GCNðKðT, hủy bỏ
các văn bản pháp lý liên quan theo quy ñịnh.
ðiều 29. ðịnh giá tài sản và các chi phí dự án do nhà ñầu tư ñã thực hiện
1. Sau khi dự án ñã bị thu hồi, Nhà ñầu tư tự thanh lý dự án ñầu tư theo quy
ñịnh của pháp luật về thanh lý tài sản ñể trả lại ñất cho cơ quan quản lý ñất ñai.
2. Trường hợp nhà ñầu tư không chấp hành tự thanh lý tài sản dự án sau 12
tháng kể từ ngày có quyết ñịnh thu hồi ñất thì việc ñịnh giá tài sản và các chi phí
khác ñược thực hiện như sau:
a) Cơ quan chủ trì kết luận kiểm tra tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội
ñồng (hoặc Tổ ñịnh giá tài sản) của tỉnh và thông báo cho Nhà ñầu tư ñược biết.
Thành phần gồm các thành viên các Sở, ngành: Ban Quản lý KKT ðông Nam, Tài
chính, Tài nguyên môi trường, Xây dựng, Giao thông, Cục Thuế tỉnh;
b) Hội ñồng (hoặc Tổ ñịnh giá tài sản) của tỉnh có trách nhiệm xác ñịnh giá trị
tài sản, các chi phí khác mà nhà ñầu tư ñã thực hiện hợp pháp trên ñất ñược giao ñối
với dự án. Việc thực hiện thẩm ñịnh giá phải căn cứ hồ sơ, tài liệu dự án, căn cứ thực
tế các chi phí tài sản ñã ñầu tư hợp pháp, áp dụng các ñơn giá phù hợp tại thời ñiểm
phát sinh chi phí ñầu tư xây dựng, trừ khấu hao theo ñúng quy ñịnh của pháp luật;
c) Trường hợp nhà ñầu tư không thống nhất việc thành lập Hội ñồng ñịnh giá
(hoặc Tổ ñịnh giá tài sản) của tỉnh thì có quyền lựa chọn một cơ quan thẩm ñịnh giá
có thẩm quyền, hợp pháp theo quy ñịnh của pháp luật. Mọi chi phí phát sinh về
thẩm ñịnh giá do nhà ñầu tư chịu trách nhiệm thanh toán;
d) Căn cứ kết quả thẩm ñịnh giá, cơ quan ban hành quyết ñịnh thu hồi dự án
trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm ñịnh giá, hoặc căn cứ kết quả thẩm ñịnh
giá của cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ thực hiện:
- Bán ñấu giá công khai tài sản ñã ñịnh giá theo quy ñịnh của pháp luật;
- Bàn giao tài sản, chi phí ñã thẩm ñịnh cho nhà ñầu tư tiếp theo thực hiện dự
án khi ñược nhà ñầu tư tiếp theo này chấp thuận ñồng ý. Nhà ñầu tư tiếp theo của
dự án phải chuyển trả số tiền theo thẩm ñịnh giá nói trên cho nhà ñầu tư ñã bị thu
hồi dự án.
- Các biện pháp xử lý khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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ðiều 30. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
1. Sở Kế hoạch và ðầu tư
a) Là ñầu mối phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án trên ñịa bàn tỉnh, kết quả xử lý các dự
án chậm tiến ñộ bao gồm cả dự án trong khu kinh tế ðông Nam và các khu công
nghiệp);
b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan lập báo cáo tình hình chấp hành
Quyết ñịnh thu hồi, chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư báo cáo UBND tỉnh;
c) ðôn ñốc và yêu cầu nhà ñầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp lại Bản gốc
GCNðT/GCNðKðT, Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư;
d) Tổng hợp và tiếp nhận các ý kiến ñề nghị của nhà ñầu tư, chủ trì hoặc
chuyển các ñơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết, trả lời các
kiến nghị, ñề xuất, vướng mắc của các nhà ñầu tư sau thu hồi, chấm dứt hoạt ñộng
của dự án;
ñ) Công bố các dự án bị chấm dứt hoạt ñộng, thu hồi GCNðT/GCNðKðT
trên Trang Thông tin ñiện tử của Sở Kế hoạch và ðầu tư;
e) Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tiếp tục theo dõi việc triển khai
thực hiện của các dự án ñã ñược cho gia hạn thời gian thực hiện dự án, khi hết thời
gian gia hạn mà nhà ñầu tư vẫn chưa hoàn thành dự án ñưa vào hoạt ñộng thì chấm
dứt, thu hồi dự án, chuyển toàn bộ số tiền ký quỹ ñầu tư vào Ngân sách Nhà nước
theo quy ñịnh;
g) Hướng dẫn UBND cấp huyện hoặc các Sở, ngành ñược UBND tỉnh giao
nhiệm vụ triển khai các thủ tục ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án có sử
dụng ñất ñối với diện tích ñất thu hồi ñúng quy ñịnh của pháp luật, bảo ñảm sớm ñưa
ñất vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất, tạo nguồn thu cho ngân sách.
2. Ban Quản lý KKT ðông Nam Nghệ An
a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan lập báo cáo tình hình chấp hành
Quyết ñịnh thu hồi, chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư báo cáo UBND tỉnh;
b) Yêu cầu nhà ñầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp lại Bản gốc
GCNðT/GCNðKðT, Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư;
c) Tiếp nhận các ý kiến ñề nghị của nhà ñầu tư, chủ trì hoặc chuyển các ñơn
vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết, trả lời các kiến nghị, ñề xuất,
vướng mắc của các nhà ñầu tư sau thu hồi, chấm dứt hoạt ñộng của dự án;
d) Căn cứ Quyết ñịnh của UBND tỉnh về thời gian ñược gia hạn của dự án,
xác ñịnh khoản tiền phải nộp bổ sung và thông báo nhà ñầu tư nộp ngân sách nhà
nước ñầy ñủ, kịp thời. Trường hợp nhà ñầu tư không chấp hành nộp hoặc nộp
không ñầy ñủ các khoản nghĩa vụ tài chính ñã thông báo thì thực hiện cưỡng chế,
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nếu sau khi ñã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế mà doanh nghiệp không chấp
hành thì lập ñầy ñủ các hồ sơ ñể chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham
mưu UBND tỉnh xem xét, thu hồi ñất ñúng quy ñịnh;
ñ) Thu hồi ñất, hủy hợp ñồng thuê ñất, yêu cầu nhà ñầu tư nộp lại Giấy
chứng nhận quyền sử dụng ñất ñối với các diện tích ñất do Ban Quản lý Khu kinh
tế cho doanh nghiệp thuê;
e) Công bố các dự án bị chấm dứt hoạt ñộng, thu hồi GCNðT/GCNðKðT
trên Trang Thông tin ñiện tử của Ban quản lý KKT ðông Nam Nghệ An;
g) Tiếp tục theo dõi, ñôn ñốc việc triển khai thực hiện của các dự án ñã ñược
cho gia hạn thời gian thực hiện dự án, khi hết thời gian gia hạn mà nhà ñầu tư vẫn
chưa hoàn thành dự án ñưa vào hoạt ñộng thì chấm dứt, thu hồi dự án, chuyển toàn
bộ số tiền ký quỹ ñầu tư vào Ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Thu hồi, hủy bỏ hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ chấm dứt hiệu
lực pháp lý các văn bản liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của ngành ñã cấp cho
dự án; phối hợp các Sở, ngành ñể giải quyết các vấn ñề liên quan theo quy ñịnh;
b) Tham mưu UBND tỉnh quyết ñịnh thu hồi ñất ñã cấp cho dự án (trường
hợp UBND tỉnh cho doanh nghiệp thuê ñất trực tiếp), hướng dẫn nhà ñầu tư chuyển
quyền sử dụng ñất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với ñất cho nhà ñầu tư khác theo
quy ñịnh của pháp luật;
c) Chỉ ñạo Trung tâm phát triển quỹ ñất tỉnh xây dựng phương án ñấu giá
quyền sử dụng ñất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ñể tổ chức ñấu giá các khu ñất
của các dự án ñã ñược giao, cho thuê ñất nhưng vi phạm về chậm tiến ñộ, bị UBND
tỉnh thu hồi;
d) Xác ñịnh giá ñất các dự án phải nộp bổ sung tiền gia hạn dự án trong trường
hợp thửa ñất của dự án chưa có giá tại bảng giá.
4. Sở Xây dựng
Thu hồi, hủy bỏ hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi/hủy bỏ các
văn bản liên quan trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng (Quyết ñịnh phê duyệt quy
hoạch xây dựng và bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng nếu có ñã cấp cho dự án);
Phối hợp với các Sở, ngành, các ñịa phương ñể giải quyết các vấn ñề liên quan theo
quy ñịnh.
5. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm ñịnh việc thực hiện nghĩa vụ
tài chính ñối với nhà nước của nhà ñầu tư liên quan ñến dự án bị thu hồi, chấm dứt
hoạt ñộng;
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b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm ñịnh việc thực hiện nghĩa vụ
tài chính, tham mưu xử lý các kiến nghị về bồi thường (nếu có) sau khi thu hồi,
chấm dứt hoạt ñộng dự án.
6. Cơ quan Thuế
Căn cứ Quyết ñịnh của UBND tỉnh về thời gian ñược gia hạn của dự án, xác
ñịnh khoản tiền phải nộp bổ sung và thông báo nhà ñầu tư nộp ngân sách nhà nước
ñầy ñủ, kịp thời. Trường hợp nhà ñầu tư không chấp hành nộp hoặc nộp không ñầy
ñủ các khoản nghĩa vụ tài chính ñã thông báo thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế
theo quy ñịnh của pháp luật, nếu nhà ñầu tư không chấp hành thì lập ñầy ñủ các hồ
sơ ñể chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, thu
hồi ñất ñúng quy ñịnh.
7. Công an tỉnh
Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong việc ñảm bảo công tác an ninh,
an toàn quá trình cưỡng chế thu hồi ñất các dự án chậm tiến ñộ;
8. Các Sở, ban, ngành có liên quan khác
a) Các Sở, ban, ngành có liên quan khác căn cứ quy ñịnh của pháp luật liên
quan ñể thực hiện thu hồi, hủy bỏ hoặc tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ
các giấy phép, hồ sơ pháp lý ñã cấp cho dự án ñầu tư;
b) Phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các nội dung, công việc liên quan
ñến ngành khi có yêu cầu.
9. Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ ñầu tư của tỉnh
Căn cứ danh mục các dự án ñã bị thu hồi, thu hút các Nhà ñầu tư mới có
năng lực vào ñầu tư các dự án phù hợp với quy hoạch, mục ñích sử dụng ñất.
10. UBND cấp huyện
a) UBND cấp huyện căn cứ quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñề nghị các
cơ quan có thẩm quyền tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ hoặc thực hiện
thu hồi, hủy bỏ các giấy phép, hồ sơ pháp lý ñã cấp cho dự án ñầu tư.
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư trong công tác báo cáo, tham mưu
trình UBND tỉnh chủ trương chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh.
c) Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi
phạm pháp luật về quản lý và sử dụng ñất ñai, thực hiện quy hoạch,... của nhà ñầu
tư tại ñịa phương.
d) Quản lý quỹ ñất của các dự án có quy hoạch chi tiết xây dựng, chấp thuận
ñầu tư nhưng chưa ñược giao ñất, cho thuê ñất nay bị thu hồi dự án;
ñ) Tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất/ñấu thầu lựa chọn nhà
ñầu tư ñối với diện tích ñất thu hồi ñúng quy ñịnh của pháp luật, bảo ñảm sớm ñưa
ñất vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất, tạo nguồn thu cho ngân sách
ñối với các trường hợp thuộc thẩm quyền;
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e) Tập trung chỉ ñạo, ñôn ñốc thực hiện kịp thời, ñúng quy ñịnh và có hiệu quả
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ñể phục vụ triển khai dự án ñúng tiến ñộ;
g) Thu hút các Nhà ñầu tư mới có năng lực vào ñầu tư các dự án phù hợp với
quy hoạch, mục ñích sử dụng ñất.
11. Trung tâm phát triển quỹ ñất
Tổ chức thực hiện việc ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với diện tích ñất thu
hồi ñúng quy ñịnh của pháp luật, bảo ñảm sớm ñưa ñất vào sử dụng nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng ñất, tạo nguồn thu cho ngân sách ñối với các trường hợp thuộc
thẩm quyền.
ðiều 31. ðiều khoản thi hành
1. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và các tổ chức, cá
nhân có liên quan thực hiện Quy chế này và các quy ñịnh pháp luật hiện hành có
liên quan.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, ñề nghị cơ quan,
ñơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp, báo cáo,
tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ñiều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
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