QUY TRÌNH PHÁP LÝ CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
1. Quy trình xin chủ trương đầu tư
- Nghiên cứu quy mô đầu tư
- Thăm dò thị trường
- Tìm kiếm khu đất
- Tìm kiếm thông tin về thu hồi đất; chuyển mục đích sử
dụng đất
- Lên phương án đầu tư và thỏa thuận địa điểm quy hoạch

Xin chủ trương đầu tư

Văn bản chấp thuận đầu tư của
UBND tỉnh/ TP

2. Quy trình quy hoạch
Dự án đã quy
hoạch 1/500

Cấp chứng chỉ quy
hoạch

Dự án đã quy
hoạch 1/2000

Thỏa thuận quy
hoạch kiến trúc

Dự án chưa quy
hoạch

Cấp giấy phép quy
hoạch

Thẩm định quy hoạch chi tiết xây
dựng 1/500, quy hoạch tổng mặt
bằng và phương án thiết kế sơ bộ
Lập quy hoạch chi
tiết 1/500

Lập quy hoạch chi
tiết 1/2000

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây
dựng 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng
và phương án thiết kế sơ bộ

3. Quy trình giao đất, thuê đất, giải phóng mặt bằng
Hồ sơ xin giao đất, thuê đất

Lên phương án bồi thường
và bồi thường, hỗ trợ TĐC

Chấp thuận địa điểm đầu tư

Thành lập hội đồng bồi
thường của dự án

Phương án tổng thể về bồi
thường, hỗ trợ tái định cư

Thu hồi đất

II. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

- Giao đất, thuê đất
- Đóng tiền sử dụng đất, phí trước bạ, tiền
thuê đất
- Chứng nhận QSD đất
1. Khảo sát xây dựng
Khảo sát sơ bộ phục vụ báo
cáo đầu tư
Khảo sát xây dựng
Khảo sát chi tiết phục vụ lập
thiết kế

- Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây
dựng (KSXD)
- Lựa chọn nhà thầu KSXD
- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật
KSXD
- Thực hiện khảo sát xây dựng
- Giám sát công tác khảo sát xây dựng
- Khảo sát bổ sung (nếu có)
- Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
- Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng

2. Đầu tư xây dựng

Xác định phương án kiến
trúc (Thi tuyển/ tuyển chọn)

- Lựa chọn nhà thầu
tư vấn QLDA

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi/ khả thi
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối
với công trình dưới 15 tỷ
- Đánh giá tác động môi
trường, PCCC, điện nước,
chiều cao tĩnh không, kiến
trúc, quy hoạch
- Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở

Đấu thầu xây dựng

Duyệt dự án
đầu tư xây dựng

Cấp phép xây dựng

- Lựa chọn nhà thầu
khảo sát xây dựng

Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng Trong đó: Thiết kế một bước, hai bước, ba bước
Thiết kế xây dựng
Thiết kế kỹ thuật
Thiết kế bản vẽ thi công

Lựa chọn nhà thầu thiết kế, lập thiết kế, thẩm định,
thẩm tra, phê duyệt, thay đổi (nếu có), nghiệm thu....

3. Thi công xây dựng và kết thúc dự án

Thi công

- Lựa chọn nhà thầu
thi công
- Lựa chọn nhà thầu
giám sát

Mua bảo hiểm
Chứng nhận đủ
điều kiện về an
toàn chịu lực

Hoàn công

Kiểm toán, quyết toán

Chứng nhận sở hữu
Công trình

Bảo hành, đưa
vào sử dụng

Nghiệm thu

