
 

 

 

Hướng dẫn hồ sơ điều chỉnh giấy chứng 

nhận đâu tư 

  



 

 

(Cần soạn thảo và cung cấp tài liệu chuẩn xác khi điều chỉnh GCNĐT - Ảnh minh 

họa) 

I. Danh mục hồ sơ cần có 

1. Tờ khai đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 

2. Hồ sơ pháp lý của công ty 

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận mã số thuế. 

- Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất. 

- Điều lệ công ty mới. 

- Hợp đồng liên doanh mới (Chỉ áp dụng cho công ty liên doanh). 



- Các loại báo cáo theo quy định của pháp luật đầu tư về chế độ báo cáo đối với 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

3. Hồ sơ pháp lý của Giám đốc là người nước ngoài (Áp dụng cho lần điều chỉnh 

đầu tiên): Bản sao thẻ tạm trú hoặc bản đăng ký tạm trú của Giám đốc. 

4. Các tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh 

Dự án có thể điều chỉnh về nhiều nội dung như thay đổi nhà đầu tư, thay đổi vốn, 

thay đổi ngành nghề, ... Tùy từng nội dung mà pháp luật quy định cần có những tài 

liệu liên quan khác nhau. 

II. Danh mục những vướng mắc thường gặp khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu 

tư 

1. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không có đủ các giấy tờ theo quy định 

pháp luật. 

2. Dự án triển khai không đúng với tiến độ thực hiện dự án đã đăng ký. 

3. Công ty lỗ lũy kế theo các năm. 

4. Nhà đầu tư không góp đủ vốn theo quy định của pháp luật. 

5. Công ty không chấp hành các quy định về báo cáo tiến độ thực hiện dự án. 



6. Công ty không công bố việc thành lập doanh nghiệp theo quy định. 

Khi gặp phải các vướng mắc này doanh nghiệp cần làm công văn giải trình cụ thể 

lý do chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật đầu tư. Trong một số trường hợp doanh nghiệp phải làm việc với phòng 

thanh tra cơ quan quản lý đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương trước khi 

thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 

 


