
 

 
    UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:           /KHĐT-KTĐN 

V/v triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2021 

 

Kính gửi: Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp                                                                  

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế. 

      

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5090/BKHĐT-ĐTNN ngày 

04/8/2021 về việc triển khai các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống Thông tin 

quốc gia về đầu tư.  

Để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống theo 

đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quý nhà đầu tư, doanh nghiệp 

như sau:  

1. Kể từ ngày 26/4/2021, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ chuyển 

sang tên miền http://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 

tư nước ngoài sẽ chuyển sang tên miền http://fdi.gov.vn.  

Hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống mới được đăng tải trên Hệ thống (mục 

Hướng dẫn sử dụng). 

2. Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố 

thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống theo quy định tại các Điều 

38, 39, 40 của Nghị định số 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 theo đó cụ thể: 

Điều 38. Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 

tư. 

1. Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ 

trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày khai hồ sơ trực 

tuyến mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ thì hồ sơ kê khai trực 

tuyến không còn hiệu lực. 

Điều 39. Hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến. 

http://vietnaminvest.gov.vn/
http://fdi.gov.vn/
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1. Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu 

tư, nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư bằng bản giấy theo quy định tại các Điều 36 và 47 của Nghị định này 

hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một 

trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực 

tuyến bao gồm các dữ liệu theo quy định của Nghị định này và được thể hiện dưới 

dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy. 

3. Hồ sơ nộp trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với 

hồ sơ bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương 

ứng với tên loại giấy tờ; 

b) Thông tin kê khai trên Hệ thống đầy đủ và chính xác theo thông tin trong 

hồ sơ bản giấy; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu 

thống nhất với hồ sơ bản giấy. 

4. Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư thì kèm theo 

hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có giấy tờ ủy 

quyền và giấy tờ pháp lý của bên được ủy quyền. 

Điều 40. Trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 

1. Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư sử dụng chữ ký số như sau: 

a) Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 

tư; 

b) Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử đã được ký số trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư; 

c) Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận 

hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 

d) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan 

đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ; 
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đ) Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện, cơ quan đăng ký đầu tư 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

2. Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư không sử dụng chữ ký số như sau: 

a) Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 

tư; 

b) Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên Hệ thống; 

c) Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận 

hồ sơ qua Hệ thống; 

d) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có nội dung cần làm rõ, cơ quan 

đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; 

đ) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trên Hệ thống; 

3. Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố 

đăng ký cấp tài khoản (đối với trường hợp chưa đăng ký trước đây) và thực hiện 

việc báo cáo trực tuyến đầy đủ, đúng hạn trên Hệ thống theo quy định tại Điều 

102 và Điều 104 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.  

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Kinh tế đối 

ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng; Số điện thoại: 0225.3842307.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBNDTP (để b/c); 

- BQLKKT HP (để p/hợp); 

- GĐ, PGĐ T.T.H.Yến;  

- Các phòng: ĐKKD, KTN; 

- Lưu: VT, KTĐN (P.H.M). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Trần Thị Hải Yến 
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