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1. ðiều 6. Trình tự thực hiện: ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“1. Xúc tiến ñầu tư: thực hiện các hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư ñể giới thiệu tiềm
năng, cơ hội ñầu tư tại tỉnh.
Các hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư trong và ngoài nước do cấp tỉnh hoặc cấp huyện
thực hiện.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và ðầu tư chủ trì phối hợp với Sở Kế
hoạch và ðầu tư, Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện xúc
tiến ñầu tư trong và ngoài nước.
2. ðăng ký ñầu tư (nếu có): Khi nhà ñầu tư ñã xác ñịnh ñược cơ hội ñầu tư tại
tỉnh, nếu cần thiết nhà ñầu tư có thể có văn bản ñăng ký chủ trương ñầu tư theo mẫu
ñể Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp các Sở, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân
dân tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương ñầu tư.
Thời gian kể từ khi nhà ñầu tư ñăng ký ñầu tư ñến khi có chủ trương trong thời
hạn 05 ngày làm việc.
3. Thoả thuận ñịa ñiểm ñầu tư: Nếu dự án ñầu tư thuộc giới hạn ñô thị của
các thị trấn chưa có quy hoạch chung hoặc không phù hợp quy hoạch chung, dự án
thuộc ñịa bàn thị xã Châu ðốc, thành phố Long Xuyên mà chưa có quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/2000 hoặc không phù hợp quy hoạch chi tiết 1/2000 hoặc dự án ñầu tư các khu
dân cư có quy mô ≥ 20 ha thì Sở Kế hoạch và ðầu tư sẽ thỏa thuận ñịa ñiểm ñầu tư
với Sở Xây dựng.
Các trường hợp còn lại, Sở Kế hoạch và ðầu tư tiến hành thỏa thuận ñịa ñiểm
với Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời gian thỏa thuận ñịa ñiểm trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược
hồ sơ hợp lệ.
4. ðăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký ñầu tư, khắc dấu, ñăng ký mã số
thuế, mã số hải quan (nếu có), thẩm ñịnh thiết kế cơ sở (ñối với dự án ñầu tư có
ñầu tư xây dựng công trình có vốn ñầu tư từ 7 tỷ ñồng trở lên) và phê duyệt Báo
cáo ñánh giá tác ñộng môi trường: Sau khi ñã có thỏa thuận về mặt ñịa ñiểm ñầu tư
(nếu có), Sở Kế hoạch và ðầu tư sẽ phối hợp với Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân
cấp huyện, Công an tỉnh, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường ñể thực hiện cùng
lúc các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận ñầu tư,
khắc dấu, ñăng ký mã số thuế, mã số hải quan (nếu có), thẩm ñịnh thiết kế cơ sở và
phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với dự án theo quy ñịnh phải lập
báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường.
Thời gian thực hiện kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ như sau:
- Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc.
- Cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với dự án thuộc trường hợp ñăng ký là 10 ngày
làm việc, ñối với dự án thuộc trường hợp thẩm tra là 20 ngày làm việc.
- Khắc dấu trong 05 ngày làm việc.

