
Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH HOẶC BỊ BÃI BỎ  TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số  634   /QĐ-UBND ngày  11  /  3  /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới 

Số 

TT 

 

Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nhận hồ 

sơ, trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Danh mục TTHC trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 

Thẩm định/thẩm định điều 

chỉnh Báo cáo Nghiên cứu 

tiền khả thi, Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư công nhóm 

A, B, C 

* Thời gian thẩm định/thẩm định 

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư chương trình, dự án đầu tư 

công nhóm A, B, C kể từ ngày Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đủ hồ sơ hợp lệ 

như sau: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 

Không quá 60 ngày; 

- Chương trình đầu tư công (không 

bao gồm chương trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 45 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 45 

ngày; 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Quảng 

Bình, Số 09 

Quang 

Trung, 

Phường 

Đồng Hải, 

TP. Đồng 

Hới, Quảng 

Bình 

Không 

- Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

- Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công. 

Có  
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- Dự án nhóm B, C: Không quá 30 

ngày 

* Thời gian quyết định chủ trương 

đầu tư/quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư chương trình, dự án kể 

từ ngày cấp có thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ như sau: 

- Chương trình đầu tư công (không 

bao gồm chương trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 20 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 15 

ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 

ngày; 

Trường hợp chương trình, dự án do 

Hội đồng nhân dân các cấp quyết 

định chủ trương đầu tư, thời gian 

quyết định chủ trương đầu tư phù 

hợp với chương trình kỳ họp của 

Hội đồng nhân dân. 

2 

Thẩm định/thẩm định điều 

chỉnh dự án đầu tư công 

không có cấu phần xây dựng 

do Chủ tịch UBND tỉnh quyết 

định đầu tư 

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 

Không quá 60 ngày; 

- Chương trình đầu tư công (không 

bao gồm chương trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 45 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 45 

ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 30 

ngày. 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Quảng 

Bình, Số 09 

Quang 

Trung, 

Phường 

Đồng Hải, 

TP. Đồng 

Không 

- Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

- Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công. 

Có 
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Hới, Quảng 

Bình 

3 

Thẩm định/thẩm định điều 

chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi các dự án do Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định đầu tư 

- Đối với dự án quan trọng quốc gia, 

thời gian thẩm định được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đầu 

tư công; 

- Đối với dự án nhóm A, thời gian 

thẩm định không quá 40 ngày, trong 

đó thời gian thẩm định của cơ quan 

thẩm định không quá 35 ngày; 

- Đối với dự án nhóm B, thời gian 

thẩm định không quá 30 ngày, trong 

đó thời gian thẩm định của cơ quan 

thẩm định không quá 25 ngày; 

- Đối với dự án nhóm C, thời gian 

thẩm định không quá 20 ngày, trong 

đó thời gian thẩm định của cơ quan 

thẩm định không quá 15 ngày. 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Quảng 

Bình, Số 09 

Quang 

Trung, 

Phường 

Đồng Hải, 

TP. Đồng 

Hới, Quảng 

Bình 

Không 

- Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019; 

- Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công. 

Có 
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2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

Số 

TT 
Số hồ sơ thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung bãi bỏ thủ tục 

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 
1.006475/ Danh mục TTHC ban hành 

kèm theo Quyết định số 4386/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017 

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án sử 

dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương (đối với 

dự án nhóm B, C) 
- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

- Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Bình về tiêu chí dự án trọng 

điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình. 

2 
1.006476/ Danh mục TTHC ban hành 

kèm theo Quyết định số 4386/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017 

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án sử 

dụng nguồn vốn Ngân sách địa phương (đối với 

dự án nhóm B, C) 

3 

1.006477/ Danh mục TTHC ban hành 

kèm theo Quyết định số 4386/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017 

Thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần 

xây dựng do UBND tỉnh quản lý 

4 

1.006479/ Danh mục TTHC ban hành 

kèm theo Quyết định số 4386/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017 

Thẩm định dự án/điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng nhóm B, C, dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo 

Kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài 

ngân sách 

5 

1.006480/ Danh mục TTHC ban hành 

kèm theo Quyết định số 4386/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh dự án sửa chữa, cải 

tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 

5 (năm) tỷ đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài 

ngân sách 
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PHẦN II 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

1. Thủ tục thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu tiền khả 

thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm 

A, B, C 

1.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Chủ đầu tư lập Hồ sơ đề nghị thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo 

cáo Nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công nhóm A, B, C. 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình – 09 

Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm 

việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). 

Sáng:  08h00- 11h00 

Chiều: 13h30-16h30 

Bước 2. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định/thẩm định điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án có 

trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan được giao thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn chương trình, dự án theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 33 của Luật 

Đầu tư công trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án. 

Bước 3.  

Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/đề xuất điều chỉnh chủ trương 

đầu tư hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định của 

Hội đồng thẩm định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo, trình UBND tỉnh (nếu 

có). 

Bước 4.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, C gửi báo cáo thẩm 

định theo quy định sau: 

a) Đối với chương trình đầu tư công: gửi cơ quan chủ chương trình và cơ 

quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Đối với dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ thực 

hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật Đầu tư công, đồng gửi Văn phòng 

Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

c) Đối với dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư công; 
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d) Đối với dự án nhóm B, C, gửi cơ quan trình thẩm định, cơ quan quản lý 

dự án và cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công 2019: “Cấp quyết định 

chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình”. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

1.3. Hồ sơ và thời gian thẩm định/thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu 

tư công nhóm A, B, C: 

1.3.1. Hồ sơ tổ chức, cá nhân nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định: 

1.3.1.1. Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C: 

a) Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án; 

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư chương trình, dự án nhóm B, C theo quy định tại các Điều 29, 30, 31 của 

Luật Đầu tư công; 

c) Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

1.3.1.2. Hồ sơ thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư công nhóm A, B, C: 

a) Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án, trong đó làm rõ các nội dung: Lý do điều chỉnh chủ trương 

đầu tư chương trình, dự án; các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án tương ứng với các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Luật 

Đầu tư công; 

b) Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: quyết định chủ trương đầu tư chương trình, 

dự án; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án trước đó (nếu 

có); tài liệu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/04/2020 có bổ sung nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

c) Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

1.3.3. Thời gian thẩm định/thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, 

B, C kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư đủ hồ sơ hợp lệ như sau: 

a) Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày; 
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b) Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 45 ngày; 

c) Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày; 

d) Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày; 

1.4. Hồ sơ và thời gian quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ 

trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C: 

1.4.1. Hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh: 

- Các tài liệu nêu tại Mục 1.3.1; 

- Báo cáo thẩm định/thẩm định điều chỉnh của đơn vị thẩm định; 

- Dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền; 

1.4.1. Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền: 5 bộ. 

1.4.2. Thời gian quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: 

a) Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 20 ngày; 

b) Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày; 

c) Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày; 

Trường hợp chương trình, dự án do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định 

chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư, thời gian quyết định chủ trương 

đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với chương trình kỳ họp của Hội 

đồng nhân dân. 

1.5. Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: HĐND tỉnh hoặc UBND tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

1.6. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên 

quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 

1.7. Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định/thẩm định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu 

tư của HĐND tỉnh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư dự án/Quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư. 

1.8. Phí, lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; báo 

cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; nghị quyết, quyết định về chủ trương đầu 

tư chương trình, dự án: 
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Mẫu số 01 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư 

công 

Mẫu số 02 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công 

Mẫu số 03 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A 

Mẫu số 04 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C 

Mẫu số 05 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án 

Mẫu số 06 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

chương trình 

Mẫu số 07 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Mẫu số 08 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư chương trình 

Mẫu số 09 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không. 

1.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

1.12. Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: 
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Mẫu số 01 

TÊN CƠ QUAN 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Số: ………. …………., ngày ….. tháng …… năm …… 

  

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án ………………… 

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án). 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan); 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án) 

quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án (Tên chương trình/dự án) với các 

nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN 

1. Tên chương trình/dự án: 

2. Chủ chương trình/Chủ đầu tư: 

3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình/dự án: 

4. Địa điểm thực hiện chương trình/dự án: 

5. Tổng vốn thực hiện chương trình/dự án, gồm vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: 

- Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: 

- Nguồn vốn khác (nếu có): 

6. Thời gian thực hiện: 

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình/dự án: 

8. Các thông tin khác (nếu có): 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN 

KHẢ THI DỰ ÁN NHÓM A, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

- Nêu đầy đủ quá trình triển khai xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án. 

- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án giai đoạn trước (nếu chuyển từ 

giai đoạn trước sang). 

- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

chương trình/dự án. 



6 

 

 
 

- Các nội dung khác (nếu có). 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình/dự án giai đoạn trước hoặc 

thời gian trước (nếu chuyển từ giai đoạn trước sang). 

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm 

C theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định tại Nghị định này. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ (nếu có). 

4. Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm định về chủ 

trương đầu tư chương trình, dự án. 

5. Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án) 

xem xét, quyết định phê duyệt chương trình/dự án (Tên chương trình/dự án) giai 

đoạn (nêu rõ giai đoạn thực hiện chương trình/dự án)./. 

   

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cơ quan thẩm định chủ trương 

đầu tư chương trình/dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu:.... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

Tên người đại diện 
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Mẫu số 02 

TÊN CHỦ CHƯƠNG 

TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Số: …………. ……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình …………….. 

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình). 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan); 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình) Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư chương trình (Tên chương trình) với các nội dung chính 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình: 

2. Chủ chương trình: 

3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình: 

4. Địa điểm thực hiện chương trình: 

5. Tổng vốn thực hiện chương trình, gồm vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: 

- Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: 

- Nguồn vốn khác (nếu có): 

6. Thời gian thực hiện: 

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình: 

8. Các thông tin khác (nếu có): 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

2. Mục tiêu, phạm vi và quy mô chương trình; 

3. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình, bao gồm 

danh mục dự án hoặc đối tượng đầu tư, dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư 

công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác; 
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4. Dự kiến tiến độ thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và khả 

năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu 

quả; 

5. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi 

chương trình kết thúc; 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của 

chương trình, tính toán hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của chương trình; 

7. Phân chia các dự án thành phần hoặc các nhiệm vụ của chương trình theo quy 

định của pháp luật; 

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương, trình) xem xét, 

quyết định phê duyệt chương trình (Tên chương trình) giai đoạn (nêu rõ giai đoạn 

thực hiện chương trình)./. 

   

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cơ quan thẩm định chủ trương 

đầu tư chương trình; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu:....... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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Mẫu số 03 

TÊN CƠ QUAN 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Số: …………. …………, ngày …… tháng ….. năm ….. 

BÁO CÁO 

Nghiên cứu tiền khả thi dự án ………………. 

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án). 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan); 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi dự án (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Cấp quyết định đầu tư dự án: 

3. Tên chủ đầu tư (nếu có): 

4. Địa điểm thực hiện dự án: 

5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn 

cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự 

kiến bố trí vốn): 

6. Thời gian thực hiện: 

7. Các thông tin khác (nếu có): 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A có cấu phần xây dựng: 

báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư công, các quy định của 

Nghị định này và pháp luật về xây dựng. 

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A không có cấu phần xây 

dựng theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của Nghị định này, trong 

đó báo cáo đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật 

Đầu tư công. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) xem xét, quyết 

định phê duyệt dự án (Tên dự án)./. 

   

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư 

dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: …………. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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Mẫu số 04 

TÊN CƠ QUAN 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. ……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án ……………… 

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án). 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan); 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Dự án nhóm: 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có): 

5. Địa điểm thực hiện dự án: 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn 

cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự 

kiến bố trí vốn): 

7. Thời gian thực hiện: 

8. Các thông tin khác (nếu có): 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: Báo cáo đầy đủ các nội dung quy định 

tại Điều 31 của Luật Đầu tư công. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) xem xét, quyết 

định quyết định chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án)./. 

   

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cơ quan thẩm định chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: ……….. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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 Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Số: …………. ……………, ngày …… tháng ….. năm ….. 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án………….. 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định). 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan); 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) với các nội dung 

chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Dự án nhóm: 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn 

cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự 

kiến bố trí vốn). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): 

11. Hình thức đầu tư của dự án: 

12. Các thông tin khác (nếu có): 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

Kèm theo đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét, thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án)./. 

   

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cơ quan quyết định chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: ………… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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 Mẫu số 06 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Số: …………. …………, ngày …… tháng ….. năm ….. 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình………….. 

Kính gửi: (Tên Cơ quan trình thẩm định). 

Căn cứ Quyết định số …… ngày …… tháng .... năm ... của Cơ quan/cấp (Tên cơ 

quan/cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình) về thành lập Hội 

đồng thẩm định chương trình ……….; Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) hoặc Hội 

đồng thẩm định chương trình …………. đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư 

chương trình ………….. và báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư chương 

trình (Tên chương trình) như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng 

dẫn của Nghị định này. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ (nếu có). 

4. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình trong giai đoạn trước (đối với 

các chương trình thực hiện giai đoạn trước, tiếp tục đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn mới). 

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công. 

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. 

3. Các văn bản liên quan khác (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: 

3. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định: 

4. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp dụng cả 

hai hình thức (nếu cần thiết). 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH …………. 
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I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CỦA 

CHỦ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tên chương trình: 

2. Chủ chương trình: 

3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình: 

4. Địa điểm thực hiện chương trình: 

5. Tổng vốn thực hiện chương trình, gồm vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: 

- Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: 

6. Thời gian thực hiện: 

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình: 

8. Các thông tin khác (nếu có): 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP/THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp/thành viên hội đồng thẩm định theo quy 

định của Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN/HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

Việc thẩm định chủ trương đầu tư chương trình phải phù hợp với các quy định của 

Luật Đầu tư công và các nội dung quy định tại Điều 9 của Nghị định này. 

Các ý kiến khác (nếu có). 

……………………………………………. 

(Trong từng trường hợp cụ thể Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung hoặc 

điều chỉnh các nội dung thẩm định bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật 

Đầu tư công, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng 

dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

IV. KẾT LUẬN 

Chương trình (Tên chương trình) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình cấp có 

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của (Cơ quan thẩm định/ Hội đồng thẩm định) về chủ 

trương đầu tư chương trình, đề nghị Cơ quan (Tên Chủ chương trình) xem xét báo 

cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh (nếu yêu cầu điều chỉnh) hoặc quyết định chủ 

trương đầu tư (nếu chấp thuận đề xuất của chủ chương trình)./. 

   

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư 

chương trình; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: ........ 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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Mẫu số 07 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Số: …………. …………, ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A/ Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C 

Kính gửi: (Tên Cơ quan trình thẩm định). 

Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) nhận được Tờ trình số ... ngày .... tháng .... năm 

.... của Cơ quan (Tên Cơ quan trình) trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án đề nghị thẩm định). Sau 

khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên 

quan, Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo 

quy định của Luật Đầu tư công. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ (nếu có). 

4. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công. 

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. 

3. Các văn bản liên quan khác (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức hợp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp dụng cả 

hai hình thức (nếu cần thiết). 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN …………………. 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN/ 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN …………… 
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1. Tên dự án: 

2. Dự án nhóm: 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn 

cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự 

kiến bố trí vốn). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): 

11. Hình thức đầu tư của dự án: 

12. Các thông tin khác (nếu có): 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư 

công, Nghị định của Chính phủ. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

Việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án phải phù hợp với các quy định của Luật 

Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ. 

Các ý kiến thẩm định tập trung vào các nội dung quy định tại Điều 10 của Nghị 

định này. 

Các ý kiến khác (nếu có). 

…………………………………………… 

(Trong từng trường hợp cụ thể Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung hoặc 

điều chỉnh các nội dung thẩm định bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật 

Đầu tư công, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng 

dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình cấp có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của (Cơ quan thẩm định/Hội đồng thẩm định) về chủ 

trương đầu tư dự án, đề nghị Cơ quan (Tên Cơ quan trình) xem xét báo cáo cấp có 

thẩm quyền điều chỉnh (nếu yêu cầu điều chỉnh) hoặc quyết định chủ trương đầu tư 

dự án (nếu chấp thuận đề xuất của Cơ quan trình)./. 

   

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Cơ quan quyết định chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: ....... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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 Mẫu số 08 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

CHƯƠNG TRÌNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trương đầu tư chương trình …………. 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Chủ chương trình)/Hội đồng thẩm định chương trình. 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trương đầu tư chương trình (Tên chương 

trình), do Cơ quan (Tên Chủ chương trình) 

1. Mục tiêu: 

2. Nội dung đầu tư: 

3. Tổng vốn thực hiện chương trình: 

(Trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư, mức vốn theo từng nguồn) 

4. Chủ chương trình: 

5. Địa điểm thực hiện: 

6. Thời gian thực hiện chương trình: 

7. Cơ chế và giải pháp thực hiện. 

8. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Chủ chương trình) chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của chương trình (Tên chương trình) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư 

chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công; 

b) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Chủ chương trình) và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan ………….. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết (Quyết định) này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trương đầu 

tư chương trình) theo quy định của pháp luật./. 

   

Nơi nhận:  

- Các cơ quan có tên tại Điều 3;  

- Cơ quan quyết định chủ trương 

đầu tư chương trình; 

- Cơ quan thẩm định chủ trương 

đầu tư/Hội đồng thẩm định chủ 

trương đầu tư chương trình; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 

  

  



19 

 

 
 

Mẫu số 09 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………. …..……, ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trương đầu tư dự án …………… 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có); 

Theo đề nghị của Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án)/Hội đồng thẩm định dự án. 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) do Cơ 

quan (Tên cơ quan) quản lý dự án 

1. Mục tiêu đầu tư: 

2. Quy mô đầu tư: 

3. Nhóm dự án: 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 

5. Cơ cấu nguồn vốn (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn theo từng 

nguồn): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Thời gian thực hiện dự án: 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

9. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo 

đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

b) Các nội dung khác (nếu có). 
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2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên Cơ quan quản lý dự án) và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này. 

2. Cơ quan (Tên Cơ quan được phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết/Quyết định này báo cáo Cơ quan (Tên Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư 

dự án) theo quy định của pháp luật./. 

   
Nơi nhận:  

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu 

tư dự án; 

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu 

tư/Hội đồng thẩm định chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu: ……… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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2. Thủ tục thẩm định/thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư công không có 

cấu phần xây dựng do UBND tỉnh quản lý 

2.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình – 09 

Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm 

việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). 

Sáng:  08h00- 11h00 

Chiều: 13h30-16h30. 

- Đối với hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu biên nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả, sau đó chuyển cho Phòng theo dõi. 

Bước 2. Thẩm định hồ sơ 

- Phòng quản lý lĩnh vực nào thì tiếp nhận hồ sơ của lĩnh vực đó (ký sổ nhận 

hồ sơ) và chuyển cho chuyên viên xử lý. 

- Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì chuyên viên sẽ nhận hồ sơ xử lý, nếu 

không đầy đủ thì chuyên viên sẽ yêu cầu đơn vị đó bổ sung thêm hồ sơ thông qua 

bộ phận một cửa (có phiếu đề nghị bổ sung hồ sơ). 

- Nội dung thẩm định:  

a) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định; 

b) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

c) Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quy định tại khoản 2 Điều 44 

của Luật Đầu tư công; 

d) Sự phù hợp giữa tổng mức đầu tư của dự án gắn với cân đối vốn trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để 

thực hiện dự án; đánh giá các chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn 

trong quá trình khai thác dự án; 

đ) Tác động lan tỏa của dự án đến sự phát triển ngành, lĩnh vực, các vùng 

lãnh thổ và các địa phương; đến tạo thêm nguồn thu ngân sách, việc làm, thu nhập 

và đời sống người dân; các tác động đến môi trường và phát triển bền vững. 

Bước 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận 

giao dịch một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

2.3. Hồ sơ và thời gian thẩm định/thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư công 

không có cấu phần xây dựng: 
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2.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu và 

những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp có 

thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu 

tư công; 

c) Các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư 

công (nếu có). 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

2.3.3. Thời gian thẩm định/thẩn định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư 

công không có cấu phần xây dựng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ như sau: 

a) Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày; 

b) Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 45 ngày; 

c) Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày; 

d) Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày; 

2.4. Hồ sơ và thời gian quyết định chương trình, dự án đầu tư công không 

có cấu phần xây dựng: 

2.4.1. Hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh: 

a) Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và báo 

cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định; 

b) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền; 

c) Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có); 

đ) Dự thảo văn bản của UBND tỉnh; 

2.4.2. Số lượng hồ sơ trình UBND tỉnh: 5 bộ. 

2.4.3. Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có 

thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: 

a) Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày; 

b) Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày; 

c) Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày. 

2.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên 

quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 

2.6. Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp các cơ quan liên quan. 



23 

 

 
 

2.7. Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án.  

2.8. Phí, Lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không. 

2.11. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 
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3. Thủ tục thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư 

3.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình – 09 

Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm 

việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). 

Sáng:  08h00- 11h00 

Chiều: 13h30-16h30. 

- Đối với hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu biên nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả, sau đó chuyển cho Phòng theo dõi. 

Bước 2. Thẩm định hồ sơ 

- Phòng quản lý lĩnh vực nào thì tiếp nhận hồ sơ của lĩnh vực đó (ký sổ nhận 

hồ sơ) và chuyển cho chuyên viên xử lý. 

- Sau khi kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì chuyên viên sẽ nhận hồ sơ xử lý, nếu 

không đầy đủ thì chuyên viên sẽ yêu cầu đơn vị đó bổ sung thêm hồ sơ thông qua 

bộ phận một cửa (có phiếu đề nghị bổ sung hồ sơ).  

- Nội dung thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các nội dung theo 

quy định tại Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, trong đó một số nội dung được quy 

định cụ thể như sau: 

a) Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác 

được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng; 

b) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục 

tiêu chuẩn áp dụng; 

c) Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án 

của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án; 

d) Yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu 

tư xây dựng; nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân tích rủi ro, 

hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội; 

đ) Sự phù hợp của phương án công nghệ (nếu có); 

e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu 

của người quyết định đầu tư. 

Bước 3. Chủ đầu tư nhận thông báo kết quả thẩm định/thẩm định điều chỉnh 

Báo cáo nghiên cứu khả thi, thông báo phí theo giấy hẹn tại Bộ phận giao dịch 

một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

3.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu); 

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến, vị trí công trình được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến; quy hoạch 

phân khu xây dựng đối với trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết 

xây dựng; 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; văn 

bản kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường); 

Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được thực hiện 

theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại 

thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn 

về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư 

có yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của 

thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp 

bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý 

kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 

hoạch xây dựng) (nếu có); 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế 

phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết 

minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; 
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chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì 

thẩm tra; 

- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

có yêu cầu xem xét tổng mức đầu tư, ngoài các nội dung quy định nêu trên, hồ sơ 

trình thẩm định phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu 

về giá, định mức có liên quan để xác định tổng mức đầu tư; báo giá, kết quả thẩm 

định giá (nếu có). 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan theo yêu cầu riêng của từng dự 

án, gồm: 

+ Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, 

các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); 

+ Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 

trời tại Việt Nam (nếu có); 

+ Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 

+ Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng; 

+ Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan; 

+ Báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư điều chỉnh dự án (đối với dự án đề 

nghị thẩm định điều chỉnh); 

+ Các tài liệu cần thiết khác có liên quan. 

3.4. Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc.  

3.5. Thời gian thẩm định/thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng của dự án sử dụng vốn đầu tư công kể từ ngày Sở Kế hoạch và 

Đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định tại Điều 59 của Luật Xây dựng năm 

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 như 

sau: 

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia, thời gian thẩm định được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đầu tư công; 

b) Đối với dự án nhóm A, thời gian thẩm định không quá 40 ngày, trong đó 

thời gian thẩm định của cơ quan thẩm định không quá 35 ngày; 

c) Đối với dự án nhóm B, thời gian thẩm định không quá 30 ngày, trong đó 

thời gian thẩm định của cơ quan thẩm định không quá 25 ngày; 

d) Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định không quá 20 ngày, trong đó 

thời gian thẩm định của cơ quan thẩm định không quá 15 ngày. 
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3.6. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên 

quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 

3.7. Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3.8. Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định/thẩm định 

điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

3.9. Phí, Lệ phí: Mức thu lệ phí thẩm định dự án, thiết kế cơ sở thực hiện 

theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính. 

3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu số 01 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

Mẫu số 02 
Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng 

Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án 

Mẫu số 04 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

Mẫu số 05 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng 

Mẫu số 06 
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở 

Mẫu số 07 Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không. 

3.12. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

phân công chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật đầu tư xây dựng các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư. 

3.13. Ghi chú: Biểu mẫu, mức lệ phí đính kèm. 
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Mẫu số 01 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …….. ………….., ngày … tháng … năm … 

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số    /2021/NĐ-CP ngày  tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan 

………………………………………………………. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Loại, nhóm dự án: 

3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế. 

4. Người quyết định đầu tư: 

5. Chủ đầu tư (nếu có) hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, 

điện thoại,...): 

6. Địa điểm xây dựng: 

7. Giá trị tổng mức đầu tư: 

8. Nguồn vốn đầu tư: ………. (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP) 

9. Thời gian thực hiện: 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 
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13. Các thông tin khác (nếu có): 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 

1. Văn bản pháp lý: liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại 

khoản 3 Điều 14 của Nghị định này. 

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh mục 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng). 

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà 

thầu thẩm tra (nếu có); 

- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm 

khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm 

tra; 

- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có). 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu:... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

CƠ QUAN CHUYÊN 

MÔN 

VỀ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ………… 

V/v thông báo kết quả thẩm 

định báo cáo nghiên cứu khả 

thi ĐTXD dự án... 

…………., ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: (Tên đơn vị trình). 

(Cơ quan chuyên môn về xây dựng) đã nhận Văn bản số ... ngày ... của…….. trình 

thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án đầu tư). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số... /2021/NĐ-CP ngày ... tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Sau khi xem xét, (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thông báo kết quả thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi (tên dự án) như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án: 

3. Người quyết định đầu tư: 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): 

5. Địa điểm xây dựng: 

6. Giá trị tổng mức đầu tư: 

7. Nguồn vốn đầu tư: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có) 

13. Các thông tin khác (nếu có): 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH  

1. Văn bản pháp lý: 

(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án) 

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có): 
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3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án trình thẩm định 

được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Tổ chức 

trình thẩm định. 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; 

điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng. 

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất 

kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc 

phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chấp thuận. 

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu 

cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có). 

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và 

việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có 

liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. 

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực 

hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng (đối 

với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công). 

V. KẾT LUẬN 

Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai 

các bước tiếp theo. 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có). 

Trên đây là thông báo của (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) về kết quả thẩm 

định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án (Tên dự án). Đề nghị chủ 

đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định. 

  

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- ….; 

- ….; 

- Lưu:... 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY 

DỰNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……. ………., ngày … tháng … năm …. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án (tên dự án….)* 

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT) 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số …../2021/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có) 

Theo đề nghị của.... tại Tờ trình số... ngày... của ….. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án (tên dự án....) với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên dự án: 

2. Người quyết định đầu tư: 

3. Chủ đầu tư: 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư 

xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở: 

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: 

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình 

chính theo thiết kế: 

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án 

(nếu có); 

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: 
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12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: 

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): 

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có): 

15. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu:... 

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

  

*Ghi chú: Mẫu số 03 áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây 

dựng. 
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Mẫu số 04 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……. ………., ngày … tháng … năm …. 

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số ……./2021/NĐ-CP ngày... tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: ………………………………………………………………. 

2. Loại, Cấp công trình: 

………………………………………………………………. 

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt 

……………………………… 

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): 

…………………. 

5. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………. 

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 

………………………………………………………… 

7. Nguồn vốn đầu tư: ………………… (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn 

nhà nước ngoài đầu tư công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP) 

8. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

………………………………………………………………. 

9. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: 

………………………………………………………………. 
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10. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: 

………………………………………………………. 

11. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

……………………………………………………………. 

12. Các thông tin khác có liên quan: 

……………………………………………………………. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 

1. Văn bản pháp lý: liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại 

khoản 3 Điều 37 của Nghị định này. 

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận; 

- Hồ sơ thiết kế xây dựng bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 

- Dự toán xây dựng đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

1. Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp 

đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công 

nghệ (nếu có). 

3. Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng 

công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung nêu trên. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu:... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

ĐƠN VỊ THẨM TRA 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……. …….., ngày … tháng … năm ……. 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG  

(Tên công trình ...) 

Kính gửi: (Tên chủ đầu tư). 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số ……./2021/NĐ-CP ngày... tháng …. năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Căn cứ Văn bản số... ngày... tháng... năm ... của (Đơn vị đề nghị thẩm tra) ...về 

việc...; 

Thực hiện theo Hợp đồng tư vấn thẩm tra (số hiệu hợp đồng) giữa (Tên chủ đầu tư) 

và (Tên đơn vị thẩm tra) về việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng (Tên công trình). Sau khi xem xét, (Tên đơn vị thẩm tra) báo 

cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

- Tên công trình; loại, cấp công trình; thời hạn sử dụng của công trình chính theo 

thiết kế. 

- Tên dự án: 

- Chủ đầu tư: 

- Giá trị dự toán xây dựng: 

- Nguồn vốn: 

- Địa điểm xây dựng: 

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

- Nhà thầu thiết kế xây dựng: 

II. DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA 

1. Văn bản pháp lý: 

(Liệt kê các văn bản pháp lý của dự án) 
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2. Danh mục hồ sơ đề nghị thẩm tra: 

3. Các tài liệu sử dụng trong thẩm tra (nếu có) 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

2. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình. 

(Mô tả giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình, bộ phận công trình) 

3. Cơ sở xác định dự toán xây dựng. 

IV. NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA 

(Nhận xét và có đánh giá chi tiết những nội dung dưới đây theo yêu cầu thẩm tra 

của chủ đầu tư) 

Sau khi nhận được hồ sơ của (Tên chủ đầu tư), qua xem xét (Tên đơn vị thẩm tra) 

báo cáo về chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra như sau: 

1. Quy cách và danh mục hồ sơ thực hiện thẩm tra (nhận xét về quy cách, tính hợp 

lệ của hồ sơ theo quy định). 

2. Nhận xét, đánh giá về các nội dung thiết kế xây dựng theo quy định tại Điều 80 

Luật Xây dựng 2014. 

3. Nhận xét, đánh giá về dự toán xây dựng, cụ thể: 

a) Phương pháp lập dự toán được lựa chọn so với quy định hiện hành; 

b) Các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí; 

c) Về đơn giá áp dụng; 

d) Chi phí xây dựng hợp lý (Giải pháp thiết kế và sử dụng vật liệu, trang thiết bị 

phù hợp với công năng sử dụng của công trình bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư xây 

dựng công trình). 

4. Kết luận của đơn vị thẩm tra về việc đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để thực 

hiện thẩm tra. 

V. KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

(Một số hoặc toàn bộ nội dung dưới đây tùy theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư 

và cơ quan chuyên môn về xây dựng) 

1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước: 

a) Thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) so với thiết kế cơ sở; 

b) Thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một 

bước. 
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2. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy định của pháp luật 

về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: 

- Về sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật: 

- Về sử dụng vật liệu cho công trình theo quy định của pháp luật: 

3. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế xây dựng với công năng sử dụng của 

công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận: 

- Đánh giá sự phù hợp của từng giải pháp thiết kế với công năng sử dụng công 

trình. 

- Đánh giá, kết luận khả năng chịu lực của kết cấu công trình, giải pháp thiết kế bảo 

đảm an toàn cho công trình lân cận. 

4. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế 

công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có). 

5. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. 

6. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 

VI. KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ TOÁN 

1. Nguyên tắc thẩm tra: 

a) Về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; 

b) Về tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công 

trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi 

phí khác trong dự toán xây dựng; 

c) Về giá trị dự toán công trình. 

2. Giá trị dự toán xây dựng sau thẩm tra 

Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị dự toán sau thẩm tra như sau: 

STT Nội dung chi phí 
Giá trị đề 

nghị thẩm tra 

Giá trị sau 

thẩm tra 

Tăng, giảm 

(+;-) 

1 Chi phí xây dựng       

2 Chi phí thiết bị (nếu có)       

3 Chi phí quản lý dự án       

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng       

5 Chi phí khác       

6 Chi phí dự phòng       

  Tổng cộng       
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(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Nguyên nhân tăng, giảm: (nêu rõ lý do tăng, giảm). 

3. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Hồ sơ thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng đủ điều kiện để triển khai các bước 

tiếp theo. 

Một số kiến nghị khác (nếu có). 

CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM TRA CỦA TỪNG BỘ MÔN 

- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 

- ………………………. 

- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 

(Kết quả thẩm tra được bổ sung thêm một số nội dung khác nhằm đáp ứng yêu cầu 

thẩm tra của chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thẩm tra). 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:…….. 

ĐƠN VỊ THẨM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

CƠ QUAN CHUYÊN 

MÔN 

VỀ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …….. 

V/v thông báo kết quả thẩm 

định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở 

……., ngày … tháng … năm ……. 

  

Kính gửi:……………………….. 

(Cơ quan chuyên môn về xây dựng) đã nhận Tờ trình số .... ngày .... tháng... năm ... 

của đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (nếu có) (tên 

công trình) ……… thuộc dự án đầu tư ………….. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định; 

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của tổ chức tư vấn, cá nhân; 

Các căn cứ khác có liên quan ……………………………………….. 

Sau khi xem xét, (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thông báo kết quả thẩm định 

thiết kế xây dựng như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: 

2. Loại, cấp công trình: 

3. Tên dự án đầu tư xây dựng: 

4. Địa điểm xây dựng: 

5. Chủ đầu tư: 

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 

7. Nguồn vốn đầu tư: 

8. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng (nếu có): 

9. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: 

10. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

11. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

1. Văn bản pháp lý: 

 (Liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan trong hồ sơ trình) 

2. Hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra: 
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(Liệt kê các hồ sơ trình thẩm định) 

3. Năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động 

xây dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình: 

Liệt kê: Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây 

dựng, nhà thầu thẩm tra; Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các 

chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; 

chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước 

ngoài (nếu có) 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

Tóm tắt giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ 

thuật công trình và các nội dung khác (nếu có). 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: 

2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, 

thiết kế, thẩm tra thiết kế: 

3. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định: 

4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công 

trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu 

chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy 

định. 

5. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng (nếu có 

yêu cầu): 

6. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi 

trường: 

7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan: 

8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế, dự toán xây dựng (nếu có): 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt. 

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có). 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ….. 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 07 

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… ……, ngày … tháng … năm ….. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở  

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT) 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 

Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số.... 

Theo đề nghị của .... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm... và Thông báo kết quả 

thẩm định số... ngày... tháng... năm ... của... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tên công trình) 

với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Người phê duyệt: 

2. Tên công trình hoặc bộ phận công trình: 

3. Tên dự án: 

4. Loại, cấp công trình: 

5. Địa điểm xây dựng: 

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 

7. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: 

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: 

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng 

lượng, tiết kiệm tài nguyên (nếu có): 

10. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình: 

11. Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí: 
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12. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng; 

13. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu:... 

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng,  

phí thẩm định thiết kế cơ sở 

 (Ban hành theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính) 

 

1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: 

 

Tổng 

mức đầu 

tư dự án  

(tỷ đồng) 

≤ 15 25 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 ≥10.000 

Tỷ lệ % 0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100 0,0075 0,0047 0,0025 0,0020 0,0010 

 

2. Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà 

nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức 

phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại 

điểm 1 Biểu mức thu. 
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