
                             Kính gửi:  

  - Các Sở, Ban, ngành; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành; 

- Các Công ty TNHH Nhà nước MTV. 

 

Để việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

công được thuận lợi, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; trên cơ sở 

các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định của pháp luật 

khác có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung trong quá trình 

quyết định chủ trương đầu tư dự án như sau: 

1. Đối với lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công  

- Đối với dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: Thực hiện trình tự, thủ tục theo quy 

định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.  

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, 

trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND 

các cấp giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo 

cáo lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C theo quy định tại Điều 

27 Luật Đầu tư công. Việc thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, C 

tùy theo tính chất dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thể thành lập Hội 

đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định chủ trương đầu tư đối với 

dự án thuộc cấp mình quản lý; 

Riêng dự án nhóm A, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định 

tại Điều 24 Luật Đầu tư công. Việc thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm 

A phải thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24 

Luật Đầu tư công. 

- Thực hiện gửi quyết định chủ trương đầu tư dự án đến các cơ quan sau trong 

15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cụ thể: 

+ Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do cấp tỉnh quản lý, UBND 

tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; 
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+ Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, chủ đầu 

tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; 

+ Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách cấp xã, chủ đầu tư gửi phòng Tài chính 

- Kế hoạch cấp huyện. 

2. Vốn chuẩn bị đầu tư và chi phí để lập, thẩm định, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư công  

- Cấp huyện, cấp xã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do cấp mình quản lý. Đối với các dự án dự kiến 

bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, phải bố trí vốn chuẩn bị đầu tư ngay trong kế 

hoạch đầu tư công của năm dự kiến tổ chức thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án; không 

lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khi chưa bố trí vốn chuẩn bị đầu tư hoặc chưa 

được cấp có thẩm quyền cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thực hiện 

như sau: 

+ Đối với dự án có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng theo đó cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án 

hoặc chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc 

chuẩn bị dự án, trừ dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài. 

+ Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy định tại 

Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công. 

3. Hồ sơ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công 

3.1. Hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công: 

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

b) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo 

quy định tại Điều 30, 31 Luật Đầu tư công; 

* Đối với dự án có cấu phần xây dựng: 

Các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi thì thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

12845:2020. 

Riêng đối với dự án có cấu phần xây dựng khác, trong nội dung lập báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo Điều 30, 31 Luật 

Đầu tư công, tiêu chuẩn hướng dẫn về nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của chuyên ngành có liên quan, trong đó cần phải 

nêu rõ một số nội dung sau: 

- Phần thuyết minh: 

+ Thuyết minh về hiện trạng, ranh giới khu vực thực hiện dự án trong đó nêu 

hiện trạng chất lượng công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật (có ảnh minh họa) và 
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một số điều kiện tự nhiên và kỹ thuật như địa hình, địa chất công trình, khí tượng, 

thuỷ văn tại khu vực xây dựng; 

+ Thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan như quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch ngành...(trích gửi kèm hồ sơ các quy hoạch có liên quan đến dự án); 

+ Thuyết minh về khả năng kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh 

dự án; 

+ Thuyết minh quy mô, tính chất của dự án; về giải pháp thiết kế sơ bộ (có so 

sánh, lựa chọn phương án thiết kế, xây dựng), cụ thể nêu: Phương án công nghệ, dây 

chuyền công nghệ (nếu có), các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ 

yếu, thuyết minh đánh giá sơ bộ tác động môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn 

vận hành; Phương án kiến trúc phù hợp quy hoạch, công nghệ, yêu cầu sử dụng và 

cảnh quan môi trường; Phương án sơ bộ thiết kế xây dựng chủ yếu; 

+ Thuyết minh xác định Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: Xác định trên cơ sở 

thiết kế sơ bộ của dự án, trong đó: 

  Đối với thiết kế sơ bộ của dự án chỉ thể hiện được quy mô, công suất hoặc 

năng lực phục vụ, chi phí xây dựng trong Sơ bộ tổng mức đầu tư xác định theo điểm 

1.2.1 mục 1.2 phần I Phụ lục 1 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; 

  Đối với thiết kế sơ bộ của dự án có thể xác định được khối lượng nhóm, loại 

công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình thì chi phí xây dựng xác định 

theo điểm 1.2.2 mục 1.2 phần I Phụ lục 1 Thông tư số 11/2021/TT-BXD, theo đó 

cần có khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, vật tư vật liệu, máy móc thiết bị… chủ 

yếu của công trình;  

  Nếu xác định trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng hoặc dữ liệu chi phí của 

các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, 

tính chất dự án đã thực hiện thì phải có sự phân tích (nêu tên dự án, tính tương đồng 

của dự án và tổng mức đầu tư được duyệt), đánh giá để điều chỉnh quy đổi về mặt 

bằng giá thị trường phù hợp với địa điểm xây dựng, bổ sung những chi phí cần thiết 

khác của dự án; 

  Đối với chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần được ước tính theo diện 

tích cần sử dụng, dự kiến khối lượng phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án 

và các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại địa điểm 

dự kiến có dự án và các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan. 

+ Thuyết minh danh mục Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng;  

- Phần Bản vẽ thiết kế sơ bộ: gồm các bản vẽ chính như sơ đồ vị trí, địa điểm 

khu đất xây dựng; bản vẽ tổng mặt bằng công trình, bản vẽ hướng tuyến, bình đồ 

tuyến (có số liệu cao độ khống chế một số vị trí chính trong trường hợp xác định sơ 

bộ tổng mức đầu tư theo cách đo bóc khối lượng từ thiết kế sơ bộ); bản vẽ thể hiện 

giải pháp thiết kế sơ bộ công trình chính của dự án như phối cảnh tổng thể, kiến trúc, 

cắt ngang, cắt dọc, hình thức kết cấu chính của các hạng mục chính... 



4 

* Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: 

Hồ sơ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi cần phải có tài liệu thuyết minh sau: 

- Phần thuyết minh: 

+ Thuyết minh về hiện trạng, phạm vi dự án trong đó nêu hiện trạng hệ thống 

hạ tầng, máy móc, trang thiết bị; 

+ Thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan như quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành...(trích gửi kèm hồ sơ các quy 

hoạch có liên quan đến dự án); 

+ Thuyết minh về khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật chung; 

+ Thuyết minh quy mô, tính chất của dự án, trong đó nêu rõ các tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng có liên quan; 

+ Thuyết minh xác định Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: đối với dự án ứng dụng 

công nghệ thông tin xác định theo phương pháp so sánh (nêu rõ thông tin về chủ thể 

so sánh) hoặc phương pháp chuyên gia hoặc theo báo giá thị trường hoặc kết hợp 

các phương pháp; đối với dự án mua sắm tài sản, hàng hóa, trang thiết bị khác căn 

cứ xác định chi phí trên cơ sở như yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 

627/UBND-VP5 ngày 19/8/2021 và Văn bản số 142/UBND-VP5 ngày 17/02/2022 

(đính kèm các tài liệu căn cứ như báo giá thị trường, thông tin trúng thầu các hàng 

hóa, trang thiết bị tương tự theo quy định...); 

+ Thuyết minh danh mục Quy chuẩn, định mức sử dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật 

được áp dụng. 

c) Báo cáo thẩm định nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của đơn vị đề xuất dự án (đối với cấp huyện là của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Hội đồng thẩm định của huyện; đối với các sở, 

ngành hoặc đơn vị khác là bộ phận chuyên môn được giao nhiệm vụ hoặc Hội đồng 

thẩm định do cơ quan tự thành lập). Đối với dự án có sử dụng nguồn vốn đối ứng 

của cấp huyện, xã cần có nội dung thẩm định nguồn vốn đối với phần nguồn đối ứng 

của ngân sách cấp mình cho dự án. 

3.2. Đối với dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, ngoài thành phần hồ sơ và 

nội dung tại mục 3.1, cần bổ sung một số nội dung như sau: 

a) Đối với nội dung trong Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh:  

- Bổ sung lý do, căn cứ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn thực hiện đối với phần kinh phí tăng thêm (nếu có);  

- Bổ sung các chi phí điều chỉnh, bổ sung có liên quan trong đề xuất điều chỉnh 

chủ trương đầu tư, thuyết minh rõ căn cứ xác định các chi phí có thay đổi điều chỉnh. 

b) Đối với nội dung trong Báo cáo thẩm định nội bộ, bổ sung nêu rõ nguyên 

nhân, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan (nếu có). 
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c) Văn bản chấp thuận về chủ trương của UBND các cấp cho phép lập điều 

chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc cấp mình quản lý. 

 3.3. Hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công gồm: 

a) Các tài liệu nêu tại mục 3.1 ở trên, trong đó các nội dung trong tờ trình và 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được hoàn 

thiện theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định; trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư gửi hồ sơ đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để xác nhận. 

b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định 

về chủ trương đầu tư chương trình, dự án. 

3.4. Các mẫu tài liệu áp dụng: 

Ngoài các mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020, một số mẫu văn bản vận dụng dưới đây có thể nghiên cứu để áp dụng, cụ 

thể như sau: 

- Mẫu Báo cáo thẩm định nội bộ; 

- Mẫu Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi điều chỉnh. 

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương phản ánh về 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời tổng hợp, giải quyết. Trong trường hợp các văn 

bản hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn của cấp Trung ương được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế có nội dung khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế mới./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KTN, TH, VX; 

- Lưu: VT, TĐ. 
PTT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thúy Ngần 
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Phụ lục số 01: Mẫu Báo cáo thẩm định nội bộ 

TÊN CƠ QUAN 
 BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số ………… 

 

Ninh Bình, ngày     tháng     năm  

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

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

                  Kính gửi: …………………………………………………………  

Cơ quan/bộ phận (Tên tổ chức thẩm định) nhận được Tờ trình số … ngày …. 

tháng …. năm …. của Cơ quan/bộ phận (Tên tổ chức trình) trình thẩm định nội bộ 

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, đơn vị có liên quan, Cơ quan/bộ phận (Tên tổ chức thẩm định) báo cáo kết 

quả thẩm định nội bộ 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 thẩm định nội bộ 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. 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 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 NỘI BỘ 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. Địa điểm thực hiện dự án: 

6. Nội dung mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến của dự án: 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: (làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể 

theo từng nguồn, dự kiến bố trí vốn theo thời gian thực hiện cụ thể theo năm tiến độ) 

                          ĐVT: Triệu đồng 

Năm 

Vốn 

NSTW  

Nguồn vốn 

cấp tỉnh 

quản lý 

Nguồn vốn 

ngân sách 

cấp huyện 

Nguồn vốn khác (ghi cụ 

thể từng nguồn vốn) 

......... ....... 

- Năm 202....      

- Năm 202....      

- Năm 202....      

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 (nếu có)): 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới hay xây dựng, cải tạo. 

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 hoặc thành viên 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 

Các ý kiến thẩm định tập trung vào các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 9 

của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP. 

Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp dưới đối ứng cho dự án, đề 

nghị nêu rõ ý kiến thẩm định về nguồn vốn, số vốn dự kiến bố trí đối ứng theo tiến 

độ thực hiện dự án. 

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 cấp trên và các văn bản hướng dẫn khác). 

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

triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nội bộ của (Tổ chức thẩm định) về chủ trương đầu tư 

dự án, đề nghị Cơ quan/bộ phận (Tổ chức trình) xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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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Phụ lục số 02: Mẫu báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B/C 

TÊN CƠ QUAN 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số ………… 

 

Ninh Bình, ngày     tháng      năm  

BÁO CÁO 

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án …………….. 

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

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) với các nội dung 

chính sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG 

Nêu các thông tin theo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có 

thẩm quyền. 

B. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tiến độ thực hiện dự án: Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện 

hợp đồng: Gồm các công việc tư vấn; công tác GPMB và tái định cư; Xây 

lắp...tương ứng % công việc. Lũy kế vốn bố trí cho dự án trong đó nêu rõ kế hoạch 

bố trí vốn theo năm của từng nguồn vốn; Lũy kế vốn giải ngân cho dự án trong đó 

nêu rõ số vốn giải ngân theo năm của từng nguồn vốn, số vốn điều chuyển (nếu có); 

số vốn tạm ứng (nếu có). 

2. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án (nếu có): 

C. THÔNG TIN CHUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

I. Thông tin chung  

1. Tên dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

2. Nhóm dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do, căn cứ điều chỉnh: 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do, căn cứ điều chỉnh: 

5. Địa điểm thực hiện dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do, căn cứ điều chỉnh: 
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6. Nội dung mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến của dự án sau điều chỉnh: 

Lý do điều chỉnh: 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do, căn cứ điều chỉnh: 

8. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

9. Nguồn vốn thực hiện sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

10. Các thông tin khác (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

II. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan 

Nêu trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến các nội dung phải điều chỉnh 

chủ trương đầu tư (nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm). 

IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH CHỦ 

TRƯƠNG DỰ ÁN 

Nêu các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tương ứng với các nội 

dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại Điều 31 Luật Đầu 

tư công. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án) 

xem xét, quyết định quyết định điều chỉnh 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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Phụ lục số 03: Mẫu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án nhóm A 

TÊN CƠ QUAN 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số ………… 

 

Ninh Bình, ngày     tháng      năm  

BÁO CÁO 

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

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

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án (Tên dự án) với các nội dung chính 

sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG 

Nêu các thông tin theo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có 

thẩm quyền. 

B. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tiến độ thực hiện dự án: Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện 

hợp đồng: Gồm các công việc tư vấn; công tác GPMB và tái định cư; Xây 

lắp...tương ứng % công việc. Lũy kế vốn bố trí cho dự án trong đó nêu rõ kế hoạch 

bố trí vốn theo năm của từng nguồn vốn; Lũy kế vốn giải ngân cho dự án trong đó 

nêu rõ số vốn giải ngân theo năm của từng nguồn vốn, số vốn điều chuyển (nếu có); 

số vốn tạm ứng (nếu có). 

2. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án (nếu có): 

C. THÔNG TIN CHUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

I. Thông tin chung  

1. Tên dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

2. Nhóm dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do, căn cứ điều chỉnh: 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do, căn cứ điều chỉnh: 

5. Địa điểm thực hiện dự án sau điều chỉnh (nếu có): 
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Lý do, căn cứ điều chỉnh: 

6. Nội dung mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến của dự án sau điều chỉnh:  

Lý do điều chỉnh: 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do, căn cứ điều chỉnh: 

8. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

9. Nguồn vốn thực hiện sau điều chỉnh (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

10. Các thông tin khác (nếu có): 

Lý do điều chỉnh: 

II. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan 

Nêu trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến các nội dung phải điều chỉnh 

chủ trương đầu tư (nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm). 

IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH 

1. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án nhóm A có cấu 

phần xây dựng: Báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 30 của Luật 

Đầu tư công, các quy định của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 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 số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án) 

xem xét, quyết định quyết định điều chỉnh 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 

 



8 

Phụ lục số 04: Mẫu báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn 

vốn đối ứng cho dự án 

TÊN CƠ QUAN 
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số ………… 

 

Ninh Bình, ngày     tháng      năm  

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 

ĐỐI ỨNG CỦA DỰ ÁN …………………… 

                  Kính gửi: …………………………………………………………  

 Các căn cứ pháp lý; 

 Cơ quan/bộ phận (Tên tổ chức thẩm định) nhận được Tờ trình số … ngày …. 

tháng …. năm …. của Cơ quan/bộ phận (Tên tổ chức trình) trình thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng cho dự án (Tên dự án đề nghị thẩm 

định). Sau khi xem xét, Cơ quan/bộ phận (Tên Cơ quan/bộ phận thẩm định) báo cáo 

kết quả thẩm định như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng 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. 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 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  

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT THẨM ĐỊNH  

1. Tên dự án: 
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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:  

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: (làm rõ nguồn vốn đối ứng và mức vốn cụ 

thể, dự kiến bố trí vốn đối ứng theo thời gian thực hiện cụ thể theo năm tiến độ) 

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 (nếu có)): 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới hay xây dựng, cải tạo. 

12. Các thông tin khác (nếu có): 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

III. KẾT LUẬN 

Nguồn vốn đối ứng cho dự án (Tên dự án) đảm bảo đủ điều kiện (chưa đủ điều 

kiện) để trình cấp có thẩm quyền triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối 

ứng cho dự án của (Cơ quan thẩm định/Hội đồng thẩm định), đề nghị Cơ quan/bộ 

phận (Tên Cơ quan/bộ phận trình) xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền./. 

 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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