
Phụ lục II 

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG; 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN 

KHẢ THI, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG 

TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG; NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH VỀ 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
(Kèm theo Nghị định số   40  /2020/NĐ-CP  

ngày   06   tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) 
______________ 

 

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 
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Mẫu số 01 

          TÊN CƠ QUAN  

______ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
____________________________________ 

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

  

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 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 CHƢƠNG 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 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG 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. 
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- 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. 

- 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 ngƣời đại diện 
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Mẫu số 02 

TÊN CHỦ CHƢƠNG TRÌNH 
____________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
___________________________________ 

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

  

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 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 CHƢƠNG 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 CHƢƠNG 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; 
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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; 

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 ngƣời đại diện 
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  Mẫu số 03 

TÊN CƠ QUAN 
__________ 

CỘNG HÕA 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 ngƣời đại diện 
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Mẫu số 04 

TÊN CƠ QUAN 
________

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________

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

  

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 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 ngƣời đại diện 



8 
 

Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN 
_________

 

CỘNG HÕA 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 trƣơng 

đầu tƣ 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): 
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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 ngƣời đại diện 
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Mẫu số 06 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
_____________

 

CỘNG HÕA 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 trƣơng đầu tƣ  

 chƣơng 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 
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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 CHƢƠNG TRÌNH ……….. 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CHƢƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT 

CỦA CHỦ CHƢƠNG 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). 

……………………………………… 
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(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 ngƣời đại diện 
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Mẫu số 07 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
___________

 

CỘNG HÕA 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 trƣơng đầu tƣ 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: 
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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 DỰ ÁN  …………. 

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

QUAN/ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 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. 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). 

………………………………………………. 
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(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 ngƣời đại diện 
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Mẫu số 08 
CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH 
_________

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
___________________________________________

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

  

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng 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 trƣơng đầu tƣ chƣơng trình (Tên 

chƣơng trình), do Cơ quan (Tên Chủ chƣơng 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). 
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2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

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 ngƣời đại diện 
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Mẫu số 09 
CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 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 trƣơng đầu tƣ 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 trƣơng đầu tƣ 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). 

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có) 
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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 ngƣời đại diện 
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