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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      07/CT-UBND Hòa Bình, ngày  05  tháng 4 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cƣờng quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Công tác quản lý nhà nƣớc về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình đã đƣợc tăng cƣờng và từng bƣớc đi vào nề nếp, đạt đƣợc 

nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế 

- xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, qua các đợt thanh, kiểm tra về hoạt động VLNCN 

vẫn còn tình trạng một số đơn vị vi phạm trong quá trình bảo quản, vận chuyển 

và sử dụng VLNCN; việc đầu tƣ xây dựng kho chứa VLNCN chƣa đƣợc thực 

hiện thống nhất theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình; nhiều nơi sử dụng VLNCN chƣa tuân thủ chặt chẽ quy trình, 

quy định pháp luật về VLNCN, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho ngƣời lao 

động, gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng, đời sống ngƣời dân. Đặc biệt trong năm 

2020, tình hình sử dụng vật liệu nổ trái phép của một số các cá nhân trong Tỉnh 

(tại xã Lạc Lƣơng, huyện Yên Thủy, xã Văn Nghĩa và Quý Hòa, huyện Lạc 

Sơn)… Một trong những nguyên nhân của tồn tại trên là do sự phối hợp giữa các 

cơ quan liên quan chƣa chặt chẽ, ý thức trách nhiệm của một số địa phƣơng, đơn 

vị có hoạt động VLNCN chƣa cao, chƣa thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

về quản lý sử dụng VLNCN. 

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong các hoạt động liên 

quan đến VLNCN nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nƣớc, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong hoạt động vận chuyển và sử dụng 
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VLNCN; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trƣởng 

các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị 

liên quan thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Sở Công Thƣơng 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cƣờng công tác thanh 

tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành trong hoạt động bảo quản, vận chuyển, sử 

dụng VLNCN; kiên quyết xử lý nghiêm những trƣờng hợp vi phạm theo quy 

định pháp luật. Tăng cƣờng công tác quản lý để ngăn chặn việc thất thoát 

VLNCN dẫn đến buôn bán, sử dụng, vận chuyển trái phép VLNCN có thể xảy ra 

thuộc phạm vi quản lý.  

- Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác thẩm định các nội dung kỹ thuật 

của hồ sơ xin cấp phép sử dụng VLNCN, đặc biệt lƣu ý soát xét các nội dung 

của Bản đồ hoặc sơ đồ khu vực nổ mìn (trong đó xác định rõ khu vực nổ mìn, 

ranh giới an toàn, vị trí các công trình liên quan,...); giám sát, kiểm tra chặt chẽ 

về số lƣợng và các điều kiện của ngƣời Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn và những ngƣời 

lao động liên quan đến VLNCN theo quy định. Yêu cầu các đơn vị có kho 

VLNCN trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng cứu sự cố khẩn 

cấp kho VLNCN, kiểm định máy nổ mìn, máy đo điện trở chuyên dụng. 

- Tăng cƣờng công tác chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan 

liên quan kiểm tra, xác định và thống nhất địa điểm xây dựng kho VLNCN đảm 

bảo các điều kiện về an toàn, an ninh; thẩm định thiết kế kỹ thuật kho chứa 

VLNCN của các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh; kiểm tra kết cấu 

đối với kho lƣu động (trừ kho có kết cấu dạng hòm, thùng chứa); tổ chức 

nghiệm thu đƣa công trình kho VLNCN trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ, thi 

công công trình tạm dừng hoặc thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các 
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trƣờng hợp khai thác, thi công không đúng theo thiết kế, vi phạm các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn về an toàn.  

- Tăng cƣờng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng kiểm tra các thủ 

tục về đất đai, môi trƣờng, tiêu chuẩn Giám đốc điều hành mỏ, kiến nghị, đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ 

chức, cá nhân vi phạm. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an nắm bắt nhanh, cụ thể thông tin 

về những vụ trộm cắp, buôn bán, sử dụng, vận chuyển trái phép VLNCN trên 

địa bàn kịp thời, tham mƣu, đề xuất xử lý theo quy định. 

- Thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền, hƣớng dẫn kịp thời các quy định 

của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trƣờng liên quan đến 

nhiệm vụ quản lý của ngành cho các tổ chức hoạt động VLNCN và ngƣời lao 

động trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dƣỡng kiến 

thức đối với Giám đốc điều hành mỏ, Chỉ huy nổ mìn, khóa đào tạo cho thợ mìn 

và những ngƣời có liên quan đến VLNCN.  

2. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trƣơng tổ chức điều tra, xét xử nghiêm 

minh đối với các hành vi liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng, vận chuyển 

VLNCN trái phép trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức mở các lớp tập huấn, cấp chứng chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ cho 

đối tƣợng là nhân viên bảo vệ của các đơn vị kinh doanh sử dụng VLNCN trên 

địa bàn. Kết hợp thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra quản lý, sử dụng VLNCN và 

việc bảo quản, sử dụng công cụ hỗ trợ của các đơn vị kinh doanh. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Công Thƣơng, các ngành chức năng 

và chính quyền địa phƣơng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động VLNCN. Chỉ 
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đạo các đơn vị nghiệp vụ làm tốt công tác nắm bắt địa bàn, tăng cƣờng tuần 

tra, kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng 

trái phép VLNCN và thông báo với Sở Công Thƣơng. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra thực hiện, duy trì các điều kiện về an ninh 

trật tự đối với các đơn vị doanh nghiệp hoạt động VLNCN.  

- Chủ động phối hợp với Sở Công Thƣơng trong việc khảo sát, thống nhất 

địa điểm đặt kho VLNCN. 

- Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng 

cháy chữa cháy đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ đối với 

kho VLNCN trƣớc khi xây dựng và phối hợp với Sở Công Thƣơng nghiệm thu 

công trình kho bảo quản VLNCN đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện 

hành trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thƣơng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các 

cơ quan liên quan trong việc xử lý các vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái 

phép VLNCN và các vi phạm khác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện đồng bộ các 

biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ 

trong khu vực có hoạt động VLNCN. 

3. Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hƣớng dẫn kịp thời các quy định của 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến nhiệm vụ quản lý của ngành 

cho các tổ chức hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh. 
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- Tăng cƣờng phối hợp với Sở Công Thƣơng trong công tác thanh, kiểm 

tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động của các tổ chức có hoạt động VLNCN 

trên địa bàn. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Tăng cƣờng phối hợp với Sở Công Thƣơng kiểm tra việc thực hiện 

phƣơng án đo giám sát ảnh hƣởng chấn động nổ mìn của các tổ chức sử dụng 

VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Công Thƣơng trong công tác thanh, kiểm tra định kỳ 

hoặc đột xuất các hoạt động của các tổ chức khai thác khoáng sản có sử dụng 

VLNCN trên địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp thông tin cho Sở Công Thƣơng về tình hình hoạt động khoáng 

sản của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thƣơng và các cơ quan liên quan tổ chức 

thẩm định Thiết kế cơ sở của dự án khai thác mỏ làm vật liệu xây dựng thông 

thƣờng có sử dụng VLNCN đảm bảo đúng điều kiện thực tế, phù hợp với tiểu 

chuẩn, quy chuẩn hiện hành và hƣớng dẫn chủ đầu tƣ phê duyệt theo quy định. 

Phối hợp với Sở Công Thƣơng và các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện 

khai thác theo Thiết kế mỏ đã phê duyệt. Xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm 

theo thẩm quyền, kiến nghị các cơ quan liên quan xử lý vi phạm thuộc thẩm 

quyền. 

6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, tiêu hủy VLNCN trái phép 

thu hồi trên địa bàn tỉnh và của các tổ chức sử dụng VLNCN đề nghị tiêu hủy. 
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phối hợp với Sở Công Thƣơng, Công an tỉnh trong việc xử lý các vụ vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VLNCN trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Công Thƣơng kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật trong hoạt động VLNCN đối với doanh nghiệp quốc phòng, đơn vị 

quân đội làm kinh tế trên địa bàn tỉnh và phối hợp các cơ quan chức năng tham 

gia cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các sự cố liên quan đến VLNCN. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ động nắm bắt tình hình sử dụng VLNCN tại địa phƣơng; phối 

hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh thanh, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến VLNCN; xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các trƣờng 

hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động VLNCN; huy động các lực lƣợng trên 

địa bàn để ngăn chặn, giải tỏa các tụ điểm bảo quản, sử dụng VLNCN trái phép. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn tăng cƣờng công tác 

kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phƣơng nhằm kịp thời 

phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động VLNCN, hoạt động 

khoáng sản trái phép tại địa phƣơng, nhất là các vị trí giáp danh với các tỉnh và 

những nơi vùng cao có địa hình phức tạp và báo cáo kịp thời các hành vi vi 

phạm trong hoạt động VLNCN cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các 

cơ quan chức năng liên quan. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trƣớc 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trƣớc pháp luật nếu để xảy ra tình trạng sử 

dụng VLNCN trái phép trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý và không kịp 

thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. 

8. Cơ quan thông tin truyền thông và các Sở, ngành, cơ quan liên 

quan, các tổ chức đoàn thể 
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 Theo chức năng, nhiệm vụ tích cực tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về VLNCN, hƣớng dẫn và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 

liên quan đến hoạt động VLNCN theo thẩm quyền. 

9. Các tổ chức, đơn vị có hoạt động VLNCN 

- Chấp hành nghiêm ngặt các quy định của Nhà nƣớc về an ninh, an toàn 

trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN; nghiêm cấm việc mua, 

bán VLNCN trái phép. 

- Đảm bảo đủ về số lƣợng và điều kiện đối với ngƣời Chỉ huy nổ mìn, thợ 

mìn, thủ kho và những ngƣời làm việc liên quan đến VLNCN theo quy định; 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ) đối với ngƣời lao động nhƣ: Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, trang bị 

phƣơng tiện bảo vệ các nhân, kiểm định các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về ATVSLĐ… xây dựng và thực hiện nghiêm nội quy an toàn lao động tại 

khai trƣờng. 

 - Chỉ tiến hành sử dụng VLNCN khi đã thực hiện đầy đủ các quy định về 

hoạt động khai thác mỏ, thi công công trình và phải thực hiện đúng quy trình 

công nghệ theo dự án đã đƣợc thẩm định, phê duyệt. Thực hiện kịp thời các quy 

định, các biện pháp về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động, an toàn xã hội, 

đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu 

thụ sản phẩm và thi công công trình. 

- Báo cáo Sở Công Thƣơng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội - Công an tỉnh và Công an cấp huyện nơi tiến hành hoạt động VLNCN 

trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện: Xảy ra xâm nhập trái phép khu vực tồn 

trữ VLNCN, mất cắp, thất thoát hoặc xảy ra tai nạn, sự cố trong hoạt động 

VLNCN; Báo cáo Sở Công Thƣơng nơi tiến hành hoạt động VLNCN trong 

vòng 48 giờ khi chấm dứt hoạt động VLNCN; Báo cáo định kỳ tình hình sử 
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dụng VLNCN gửi Sở Công Thƣơng trƣớc ngày 05 tháng 7 đối với báo cáo 6 

tháng, trƣớc ngày 05 tháng 01 đối với báo cáo năm theo quy định. 

- Báo cáo kịp thời về các biến động (nếu có) về tình hình sử dụng 

VLNCN, các thay đổi về: Thiết kế, phƣơng án nổ mìn đặc trƣng; tổ chức, nhân 

sự, khu vực, vị trí nổ mìn… về Sở Công Thƣơng để theo dõi, quản lý. 

10. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/07/2014 về 

việc tăng cƣờng công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh.  

Giao Sở Công Thƣơng theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, 

định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trƣớc ngày 25/12 hằng năm./.  

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Số:     894/QĐ-UBND 

 

Hòa Bình, ngày  29  tháng 4  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 273/TTr-SNN ngày 27/4/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

đƣợc sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục cấp tỉnh), lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại 

Quyết định này đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành 

chính tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa 

chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng 

UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của 

Sở Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ: http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 15/5/2021. 

+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính đƣợc công bố 

tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của 

Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/
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Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    894/QĐ-UBND ngày  29  tháng  4  năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––   

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH (sửa đổi, bổ sung: 01 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Lâm nghiệp, công 

bố tại Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và 01 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Lâm nghiệp, 

công bố tại Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực 

hiện 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bƣu chính công 

ích 

Phí, lệ 

phí 

 

 

Văn bản QPPL quy định việc sửa 

đổi, bổ sung TTHC 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

* Lĩnh vực Lâm nghiệp     

1 
Phân loại doanh nghiệp chế 

biến và xuất khẩu gỗ 

- Trƣờng hợp 

không phải 

xác minh: 05 

Trung 

tâm Phục 

vụ Hành 

x x Không  
- Chƣơng III Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 

của Chính phủ quy định Hệ thống 
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3.000160.000.00.00.H28 

 

ngày làm 

việc. 

- Trƣờng hợp 

phải xác 

minh: 13 

ngày làm việc 

đối với 

trƣờng hợp 

nghi ngờ cần 

kiểm tra xác 

minh. 

chính 

cổng tỉnh 

bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 

- Quyết định số 1766/QĐ-BNN-

TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ 

trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

2 

Nộp tiền trồng rừng thay 

thế về Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh 

1.003363.000.00.00.H28 

- 47 ngày làm 

việc (Trƣờng 

hợp UBND 

tỉnh bố trí đất 

để trồng rừng 

thay thế); 

- 67 ngày làm 

việc (Trƣờng 

hợp UBND 

tỉnh không 

còn quỹ đất). 

 

Trung 

tâm Phục 

vụ Hành 

chính 

công tỉnh 

x x không  

 - Thông tƣ số 13/2019/TT-

BNNPTNT ngày 25/10/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Quyết định số 1766/QĐ-BNN-

TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ 

trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

 1. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ  

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Doanh nghiệp đăng ký vào Hệ thống thông tin phân loại doanh 

nghiệp hoặc nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 

đƣờng Trần Hƣng Đạo, phƣờng Phƣơng Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình. 

- Bƣớc 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả: 

+ Trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành 

phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho doanh nghiệp. 

+ Trƣờng hợp nộp qua môi trƣờng điện tử: Thành phần hồ sơ phải đƣợc 

kê khai và ký chữ ký số trên các biểu mẫu điện tử đƣợc cung cấp sẵn theo quy 

định tại khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử. Trong thời 

hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông tin kê khai, Hệ 

thống thông tin phân loại doanh nghiệp tự động phân loại doanh nghiệp. 

+ Trƣờng hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc qua bƣu 

điện: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, 

cơ quan tiếp nhận nhập thông tin vào Hệ thống thông tin phân loại doanh 

nghiệp. 

- Bƣớc 3: Thẩm định 
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Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông tin kê khai 

của doanh nghiệp, Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp của cơ quan tiếp 

nhận căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Nghị định 102/2020/NĐ-CP) để tự động 

phân loại doanh nghiệp Nhóm I. 

Trƣờng hợp có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai, cần 

xác minh làm rõ; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân 

loại của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, cơ quan tiếp nhận thông báo 

bằng văn bản cho doanh nghiệp đăng ký phân loại, trong đó nêu rõ thời gian, nội 

dung cần xác minh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, cơ 

quan tiếp nhận phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức xác minh làm rõ tính 

chính xác của thông tin tự kê khai của doanh nghiệp và thông báo kết quả xác 

minh cho doanh nghiệp đó biết; 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp đƣợc Hệ thống 

thông tin phân loại doanh nghiệp tự động phân loại là doanh nghiệp Nhóm I 

hoặc kể từ ngày kết thúc xác minh thông tin kê khai theo quy định; nếu đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 102/2020/NĐ-

CP, cơ quan tiếp nhận xếp loại doanh nghiệp đó vào doanh nghiệp Nhóm I trên 

Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xếp loại doanh nghiệp Nhóm 

I theo quy định tại điểm c khoản này, cơ quan tiếp nhận thông báo kết quả phân 

loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại. Trƣờng hợp doanh nghiệp không đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I, cơ quan tiếp nhận thông báo, 

nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết. 

- Bƣớc 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 
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1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ Trực tiếp hoặc qua môi trƣờng điện 

tử hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc qua bƣu điện. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Bản chính Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

gỗ. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

a) Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc. 

b) Trường hợp phải xác minh: 13 ngày làm việc. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp đƣợc thành lập theo quy 

định của pháp luật, có ngành nghề chế biến và xuất khẩu gỗ. 

1.6. Cơ quan giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm. 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Phân loại doanh nghiệp trên Hệ thống 

thông tin phân loại doanh nghiệp. 

1.8. Phí, lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (Mẫu số 

08 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính 

phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam). 



19                             CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021 

 

 

 

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Chƣơng III Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính 

phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 
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Mẫu số 08. Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 

BẢNG KÊ KHAI PHÂN LOẠI 

DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GỖ 

STT Nội dung kê khai 
Tự đánh giá 

Có Không 

I 
TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THÀNH 

LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1 
Tuân thủ quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp phải có các 

loại tài liệu sau: 

a 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với 

doanh nghiệp không có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài) 
    

b 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với doanh 

nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc có yếu tố 

nƣớc ngoài chiếm 51% vốn điều lệ hoặc doanh 

nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế 

xuất 

    

2 
Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trƣờng phải có một trong các loại 

tài liệu sau: 

a 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ 

rừng tự nhiên có công suất từ 5.000m
3
 sản 

phẩm/năm trở lên 

    

b 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với cơ sở sản xuất ván ép có công 

suất từ 100.000 m
2
 sản phẩm/năm trở lên 

    

c 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng 

diện tích kho bãi, nhà xƣởng từ 10.000m
2
 trở lên 

    

d 

Có kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đối với các cơ sở 

sản xuất có công suất hay diện tích nhỏ hơn công 

suất hoặc diện tích của các cơ sở sản xuất quy định 

tại các điểm a, b, c nêu trên 

    

3 Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy phải có tài 
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liệu sau: 

  
Phƣơng án phòng cháy, chữa cháy theo quy định 

pháp luật 
    

4 
Tuân thủ quy định của pháp luật về theo dõi nhập, xuất lâm sản phải có 

tài liệu sau: 

  
Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản đƣợc ghi chép đầy 

đủ theo đúng quy định pháp luật 
    

5 
Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, lao động phải bảo đảm các tiêu 

chí sau: 

a 

Không có tên trong danh sách công khai thông tin 

tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật về thuế 

    

b 
Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động theo quy 

định của pháp luật 
    

c 
Ngƣời lao động có tên trong danh sách bảng lƣơng 

của doanh nghiệp 
    

d 

Niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã 

hội và y tế đối với ngƣời lao động theo quy định 

của Luật Bảo hiểm xã hội 

    

đ 
Ngƣời lao động là thành viên tổ chức Công đoàn 

của doanh nghiệp 
    

II 
TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGUỒN GỐC GỖ 

HỢP PHÁP 

1 

Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ khai thác gỗ đối với doanh 

nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trực tiếp khai thác gỗ làm nguyên liệu 

chế biến 

a 
Chấp hành quy định về trình tự, thủ tục khai thác 

gỗ 
    

b Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     
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c Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ khai thác     

2 

Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu đối với 

doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ sau tịch thu làm 

nguyên liệu chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     

b Bản sao hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu     

3 

Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ nhập khẩu đối với doanh 

nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ nhập khẩu làm nguyên liệu 

chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     

b Bản sao hồ sơ gỗ nhập khẩu     

4 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ trong quá trình mua bán, vận 

chuyển; chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật     

b Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ     

5 

Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ đối với doanh nghiệp chế 

biến và xuất khẩu sử dụng gỗ nguyên liệu do doanh nghiệp tự trồng trên 

đất của doanh nghiệp 

a 
Tuân thủ với các quy định pháp luật về quyền sử 

dụng đất và quyền sử dụng rừng 
    

b 
Bản sao hồ sơ gỗ khai thác theo quy định của pháp 

luật 
    

   ......., ngày .... tháng... năm ... 

DOANH NGHIỆP KÊ KHAI 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp tự kê khai bằng bảng giấy thì doanh nghiệp kê khai phải thực hiện nội dung này. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung. 
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2. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 

2.1. Trình tự thực hiện 

a) Trƣờng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay 

thế 

- Bƣớc 1: Chủ dự án gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh, số 485 đƣờng Trần Hƣng Đạo, phƣờng Phƣơng Lâm, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình. 

- Bƣớc 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và viết 

phiếu hẹn, trả kết quả cho chủ dự án ngày khi tiếp nhận hồ sơ; 

+ Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho 

Chủ dự án ngay khi nhận đƣợc hồ sơ (đối với nộp trực tiếp) hoặc thông báo 

bằng văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đối 

với trƣờng hợp nộp bằng phƣơng thức khác.  

- Bƣớc 3:  

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ của Chủ dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và thông báo 

bằng văn bản cho Chủ đầu tƣ biết. 

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành văn bản chấp thuận phƣơng án nộp tiền trồng rừng thay thế, Chủ dự án nộp 

toàn bộ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. 

+ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế 

theo văn bản chấp thuận phƣơng án nộp tiền trồng rừng thay thế của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định. 

- Bƣớc 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

b) Trƣờng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch 

phát triển rừng để trồng rừng thay thế 

- Bƣớc 1: Chủ dự án gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh, số 485 đƣờng Trần Hƣng Đạo, phƣờng Phƣơng Lâm, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình. 

- Bƣớc 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và viết 

phiếu hẹn, trả kết quả cho chủ dự án ngày khi tiếp nhận hồ sơ; 

+ Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho 

Chủ dự án ngay khi nhận đƣợc hồ sơ (đối với nộp trực tiếp) hoặc thông báo 

bằng văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đối 

với trƣờng hợp nộp bằng phƣơng thức khác. 

- Bƣớc 3:  

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ của Chủ dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, hồ sơ gồm: Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ lý do không còn đất quy hoạch phát 

triển rừng để trồng rừng thay thế kèm theo danh sách dự án thực hiện nghĩa vụ 

nộp tiền trồng rừng thay thế theo mẫu tại phụ lục III kèm theo Thông tƣ số 

13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 và hồ sơ đề nghị của Chủ dự án nộp. 

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 
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xét, bố trí trồng rừng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác; có văn bản đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế phê duyệt thiết kế, dự toán 

trồng rừng (phòng hộ, đặc dụng). 

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh nơi tiếp nhận trồng 

rừng thay thế phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế gửi Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc quyết định phê 

duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi tiếp nhận trồng 

rừng thay thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc cơ quan đƣợc ủy 

quyền) thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan, Quỹ Bảo vệ 

và Phát triển rừng Việt Nam và Chủ dự án về số tiền Chủ dự án nộp để trồng 

rừng thay thế. 

- Bƣớc 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua dịch vụ bƣu chính hoặc qua môi 

trƣờng mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện 

tử, e-mail, fax). 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

Trƣờng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế 

- Văn bản của Chủ dự án đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận 

phƣơng án nộp tiền trồng rừng thay thế; 

- Quyết định chủ trƣơng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 
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- Báo cáo về diện tích, hiện trạng rừng (theo mục đích sử dụng, nguồn gốc 

hình thành, chủ quản lý) dự kiến chuyển mục đích sử dụng; các tài liệu khác có 

liên quan (nếu có); 

- Trƣờng hợp hồ sơ là bản bằng chữ nƣớc ngoài phải có bản dịch ra tiếng 

Việt. 

Trƣờng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch phát 

triển rừng để trồng rừng thay thế 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn nêu rõ lý do không còn đất quy hoạch phát triển rừng để trồng rừng 

thay thế kèm theo danh sách dự án thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay 

thế theo mẫu tại phụ lục III, kèm theo Thông tƣ số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 

25/10/2019 và hồ sơ đề nghị của Chủ dự án nộp; 

- Quyết định chủ trƣơng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

- Báo cáo về diện tích, hiện trạng rừng (theo mục đích sử dụng, nguồn gốc 

hình thành, chủ quản lý) dự kiến chuyển mục đích sử dụng; các tài liệu khác có 

liên quan (nếu có); 

- Trƣờng hợp hồ sơ là bản bằng chữ nƣớc ngoài phải có bản dịch ra tiếng 

Việt. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

Trƣờng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế: 

47 ngày làm việc; 

Trƣờng hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không còn quỹ đất quy hoạch phát 

triển rừng để trồng rừng thay thế: 67 ngày làm việc. 
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2.5. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) 

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản hành chính 

2.8. Phí, lệ phí: Không 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tại phụ lục III, kèm theo Thông tƣ 

số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Thông tƣ số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

- Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 
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DANH SÁCH DỰ ÁN NỘP TIỀN TRỒNG RỪNG THAY THẾ VÀO QUỸ 

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT 

Tên dự 

án có 

chuyển 

mục đích 

sử dụng 

rừng 

sang 

mục đích 

khác 

Chủ dự 

án 

Diện tích rừng chuyển mục đích sử 

dụng (ha) Mục 

đích sử 

dụng 

sau 

chuyển 

đổi 

(ha) 

Diện 

tích 

phải 

trồng 

rừng 

thay 

thế 

(ha) 

Tổng 

số 

Chia theo 

nguồn gốc 

hình thành 

Chia theo mục đích sử 

dụng 

Rừng 

tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

Rừng 

đặc 

dụng 

Rừng 

phòng 

hộ 

Rừng 

sản xuất 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Tổng số                   

                      

                      

                      

  

Lập biểu Thủ trƣởng đơn vị 

(chữ ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

  



29                             CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:     895/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   29 tháng 4  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục  

hành chính đƣợc sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tƣ theo  

phƣơng thức đối tác công tƣ, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ 

trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 54/TTr 

SKHĐT ngày 27/4/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới (04 thủ tục); thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi (01 thủ tục) trong 

lĩnh vực đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ, đấu thầu thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Đấu thầu công bố 

tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này đƣợc 

công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin 

điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang 

Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: 

http://sokehoach.hoabinh.gov.vn) 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh, 

cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc ngày 

15/5/2021. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC đƣợc công bố tại Quyết 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://soke/
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định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, 

Ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục  

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI,  SỬA ĐỔI, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƢ  

THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ, ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  895/QĐ-UBND ngày   29  tháng  4  năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  

 

Phần I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

A. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI 

TT TÊN TTHC 

THỜI 

GIAN 

GIẢI 

QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN 
LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

CƠ QUAN THỰC 

HIỆN 

* Lĩnh vực Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ 

1 

Thẩm định báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP 

do nhà đầu tƣ đề xuất 

1.009491.000.00.00.H28 

45 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức 

đối tác công tƣ số 

64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 

- Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; 

- Đơn vị thẩm định cấp 

cơ sở hoặc đơn vị đƣợc 

giao nhiệm vụ thẩm 

định. 
2 

Thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi, quyết định phê 

duyệt dự án PPP do nhà đầu 

tƣ đề xuất 

1.009492.000.00.00.H28 

45 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức 

đối tác công tƣ số 

64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 
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3  

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ, 

quyết định điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án PPP do 

nhà đầu tƣ đề xuất 

1.009493.000.00.00.H28 

15 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức 

đối tác công tƣ số 

64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 

4 

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu 

khả thi, QUYẾT ĐỊNH phê 

duyệt điều chỉnh dự án PPP 

do nhà đầu tƣ đề xuất 

1.009494.000.00.00.H28 

75 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức 

đối tác công tƣ số 

64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 

- Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; 

- Đơn vị thẩm định cấp 

cơ sở hoặc đơn vị đƣợc 

giao nhiệm vụ thẩm 

định. 

II. DANH MỤC TTHC ĐƢỢC SỬA ĐỔI (Sửa đổi 01 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư, công bố tại 

Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

TT TÊN TTHC/MÃ TTHC 

THỜI 

GIAN 

GIẢI 

QUYẾT 

ĐỊA 

ĐIỂM 

THỰC 

HIỆN 

LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ 
CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

1 
Danh mục dự án đầu tƣ 

có sử dụng đất do nhà 

đầu tƣ đề xuất (đối với 

40 ngày 
Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

Không 

- Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 

26/11/20; 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 

- Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và 
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dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ) 

2.002283.000.00.00.H28 

chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

17/6/2021; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tƣ số 06/2020/TT-BKHĐT 

ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ. 

Đầu tƣ. 

III. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ (Bãi bỏ 03 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Đấu thầu công bố tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 

24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

TT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án do nhà 

đầu tƣ đề xuất 

2.002097.000.00.00.H28 

- Luật Đầu tƣ công; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT; 

- Công bố tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

2 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án do nhà đầu tƣ đề xuất 

2.001995.000.00.00.H28 

- Luật Đầu tƣ công; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT; 

- Công bố tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 
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3 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tƣ đề 

xuất. 

2.001994.000.00.00.H28 

- Luật Đầu tƣ công; 

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 09/2018/TT-BKHĐT; 

- Công bố tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 



                                CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021                       36 

Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 

LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ, ĐẤU 

THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƢ TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––––––– 

I. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất 

1. Trình tự thực hiện 

a) Trình tự lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất 

- Nhà đầu tƣ gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có 

thẩm quyền (Ủy ban nhân dân tỉnh) hoặc gửi đến cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

đầu tƣ theo phƣơng thức PPP (Sở Kế hoạch và Đầu tƣ) qua Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh (đƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố Hòa Bình). 

- Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc 

không chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung 

văn bản chấp thuận bao gồm cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc cơ 

quan có thẩm quyền, yêu cầu về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tƣ 

và nội dung khác có liên quan; trƣờng hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do; 

- Trƣờng hợp đƣợc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tƣ lập hồ 

sơ đề xuất dự án bao gồm: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ về tƣ cách 

pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ; 

- Nhà đầu tƣ gửi hồ sơ đề xuất dự án đến Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình (đƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố Hòa Bình). 
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b) Trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được 

quy định như sau: 

- Nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm 

định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

- Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ công tại địa phƣơng chủ trì thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tƣ công theo quy định của pháp 

luật về đầu tƣ công trong trƣờng hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tƣ công, gửi 

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định. 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm 

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận 

hồ sơ đề xuất. 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP hoàn chỉnh hồ sơ 

làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định 

cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định đối với 

dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: 
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+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Dự thảo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối 

với dự án do Quốc hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ. 

5. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày. 

- Thời gian phê duyệt quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: Không quá 15 ngày. 

6. Cơ quan thực hiện:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 
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- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực 

hiện nhiệm vụ thẩm định. 

7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do nhà 

đầu tƣ đề xuất. 

- Quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề 

xuất. 

9. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  Không có. 

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

PPP. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có) 
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- Dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật PPP; 

+ Không trùng với dự án PPP đang đƣợc cơ quan có thẩm quyền tổ chức 

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tƣ khác lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Phù hợp với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc 

gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

- Dự án do nhà đầu tƣ đề xuất phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm 

phán cạnh tranh theo quy định tại Điều 37 hoặc Điều 38 của Luật PPP. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 

II. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự 

án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất 

1. Trình tự thực hiện 

Trình tự lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Nhà đầu tƣ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 
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- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực 

hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định 

cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định. 

3. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư 

đề xuất bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+  Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; 

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tƣ về việc 

giao nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trƣờng hợp dự án ứng 

dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án; 
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+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ. 

5. Thời hạn giải quyết  

- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày. 

- Thời gian phê duyệt dự án PPP: Không quá 15 ngày. 

6. Cơ quan thực hiện:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực hiện 

nhiệm vụ thẩm định. 

7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tƣ 

đề xuất. 

- Quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất. 

9. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 
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10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 

III. Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ, quyết định 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất 

1. Trình tự thực hiện 

Trình tự thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án 

thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh 
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- Nhà đầu tƣ lập nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nộp 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm 

định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

- Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ công tại địa phƣơng chủ trì thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tƣ công theo quy định của pháp 

luật về đầu tƣ công trong trƣờng hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tƣ công, gửi 

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm 

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận 

hồ sơ đề xuất; 

- Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ 

sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 

định; 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định cấp 

cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định đối với dự án 

thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

PPP bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 
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+ Văn bản chấp thuận nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh; 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ.  

5. Thời hạn giải quyết 

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh: Không quá 15 ngày. 

6. Cơ quan thực hiện:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực hiện 

nhiệm vụ thẩm định. 

7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 
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8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất; 

- Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất. 

9. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

PPP. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 
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IV. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, phê 

duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất 

1. Trình tự thực hiện 

Trình tự lập, thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và 

phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Nhà đầu tƣ lập tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án nộp tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm 

định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm 

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận 

hồ sơ đề xuất PPP; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP. 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản tại Hội đồng thẩm định cấp 

cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định đối với dự án 

thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+  Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 
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+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ coa, công nghệ mới); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất 

bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ.  

5. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 60 ngày. 

- Thời gian phê duyệt: Không quá 15 ngày. 

6. Cơ quan thực hiện:  
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- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc đƣợc giao thực hiện 

nhiệm vụ thẩm định. 

7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

PPP do nhà đầu tƣ đề xuất; 

- Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tƣ đề 

xuất. 

9. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 
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12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 

II. TTHC ĐƢỢC SỬA ĐỔI 

1. Danh mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất do nhà đầu tƣ đề xuất (đối 

với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ)  

1. Trình tự thực hiện 

- Nhà đầu tƣ lập hồ sơ đề xuất dự án nộp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp 

danh mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tƣ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án 

đầu tƣ có sử dụng đất. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; bằng văn bản.  

3. Thành phần hồ sơ:  

Hồ sơ đề xuất dự án do nhà đầu tƣ chuẩn bị bao gồm các nội dung sau đây: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ có sử dụng đất, bao gồm cam kết 

chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không đƣợc chấp thuận; 
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- Nội dung đề xuất dự án đầu tƣ gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tƣ, quy mô 

đầu tƣ, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tƣ, phƣơng án huy động vốn, 

thời hạn, tiến độ đầu tƣ; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tƣ;  

- Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy 

hoạch đƣợc duyệt;  

- Hồ sơ về tƣ cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ; 

- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có). 

4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ. 

5. Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đƣợc đề xuất, Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tƣ 

có sử dụng đất; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tƣ có 

sử dụng đất quy định khoản 5 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; xác định 

yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ, báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự 

án đầu tƣ có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tƣ. 

6. Cơ quan thực hiện:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, các cơ quan có liên quan. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh . 
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7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh 

mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất do nhà đầu tƣ đề xuất (đối với dự án không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ. 

9. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): không có. 

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không có 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Thông tƣ số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trƣởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ. 
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MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI KÈM THEO NỘI DUNG TTHC 

 

 Phụ lục I 

MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 
__________ 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

[CẤP] 
_______ 

DỰ ÁN [Tên dự án] 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Địa điểm, ngày   tháng   năm 

 

 

KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI hoặc BÁO CÁO NGHIÊN 

CỨU KHẢ THI DỰ ÁN 

[tên dự án] 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Nhiệm vụ thẩm định 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp 

có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư] xem xét, quyết định. 

Hoặc 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án] xem xét, quyết định. 

2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định 

Luật, Nghị định, Thông tƣ và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên 

quan. 

3. Nội dung thẩm định 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP [hoặc nội dung 
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điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 

15 của Luật PPP [hoặc Điều 18 của Luật PPP]. 

Hoặc 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 20 của 

Luật PPP [hoặc Điều 24 của Luật PPP]. 

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định 

- Xác định nội dung thẩm định chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm 

định, cụ thể nhƣ sau: 

(a) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi): 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 

Sự phù hợp với điều kiện 

lựa chọn dự án để đầu tƣ 

theo phƣơng thức PPP 

quy định tại khoản 1 

Điều 14 của Luật PPP 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 

Sự phù hợp với căn cứ 

lập báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi quy định tại 

khoản 2 Điều 14 của 

Luật PPP 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

3 

Hiệu quả đầu tƣ; khả 

năng thu hồi vốn cho 

nhà đầu tƣ 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 
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4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

5 

Cơ chế chia sẻ phần 

giảm doanh thu (nếu đề 

xuất áp dụng) 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

6 

Nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn đối với dự 

án PPP có sử dụng vốn 

nhà nƣớc. 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

7 

Các nội dung liên quan 

đến tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

 

(b) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi): 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 
Sự phù hợp với căn cứ 

pháp lý 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 Sự cần thiết đầu tƣ 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

3 

Sự phù hợp với yêu cầu về 

phƣơng án kỹ thuật, công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng 

của công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng hoặc sản phẩm, 

dịch vụ công. Việc thẩm 

định các nội dung về hồ sơ 

thiết kế, kỹ thuật, công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 
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đƣợc thực hiện theo quy 

định của pháp luật về xây 

dựng, pháp luật khác có 

liên quan 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

5 

Tính khả thi về tài chính; 

phƣơng án tổ chức quản lý, 

kinh doanh hoặc cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

6 Hiệu quả kinh tế - xã hội 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội dồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng 

thuộc cơ quan, đơn vị 

[ghi tên cơ quan, đơn vị] 

 

- Xác định cách thức phối hợp giữa các thành viên Hội đồng. 

- Phần chia nhóm làm việc và nhiệm vụ của từng nhóm (nếu cần). 

2. Đề xuất về thuê tƣ vấn thẩm tra (nếu có) 

- Căn cứ pháp lý. 

- Nhiệm vụ của tƣ vấn thẩm tra (Yêu cầu đối với tƣ vấn thẩm tra có thể 

đƣợc đính kèm Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục). 

- Dự kiến số lƣợng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm 

tra gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể của 

các chuyên gia tùy theo từng nội dung trong báo cáo thẩm định và nhu cầu sử 

dụng chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo. 

- Kế hoạch, quy trình, thủ tục lựa chọn tƣ vấn thẩm tra. 
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3. Địa điểm và phƣơng tiện làm việc 

Xác định địa điểm, phƣơng tiện để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm 

vụ, lƣu trữ hồ sơ, thực hiện khảo sát (nếu có) và các điều kiện cần thiết khác để 

thực hiện nhiệm vụ. 

4. Chi phi thẩm định, thẩm tra (có thể lập Thuyết minh dự toán đính kèm 

Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ Lục) 

- Dự kiến chi phí thẩm tra (nếu có). 

- Dự kiến chi phí thẩm định. 

- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, thẩm tra theo 

đúng quy định của pháp luật. 

III. THỜI GIAN VÀ CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Chƣơng trình làm việc 

- Dự kiến thời gian tổ chức các cuộc họp thẩm định; thời gian để các 

thành viên Hội đồng thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định cho cơ quan thƣờng 

trực Hội đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thƣờng trực Hội đồng thẩm định 

tổng hợp, hoàn thiện và trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt báo cáo 

thẩm định. 

- Dự kiến thời gian lựa chọn tƣ vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tƣ vấn 

thẩm tra. 

2. Thời gian và tiến độ báo cáo 

- Dự kiến thời gian và tiến độ báo cáo. 

- Các yêu cầu về chế độ báo cáo, số lƣợng báo cáo, thời gian nộp báo cáo, 

nội dung tƣơng ứng từng báo cáo. 
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3. Trách nhiệm của các bên tham gia thẩm định, thẩm tra 

Trên cơ sở nội dung thẩm định, thẩm tra, nêu rõ trách nhiệm của các bên 

tham gia thực hiện thẩm định, thẩm tra, phối hợp giữa các bên thực hiện theo 

quy định tại Nghị định này. 
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Phụ lục II 

(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 
__________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 
_________ 

 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội 

dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ 

lục này hƣớng dẫn các nội dung đƣợc trình bày trong BCNCTKT để cấp có 

thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn 

bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn 

dƣới đây. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh 

BCNCTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội 

dung phù hợp. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 
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9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trƣờng hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm: 

 1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

 2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 

3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn. 

 I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT) 

1. Văn bản đề nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh 

chủ trƣơng đầu tƣ). 
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 3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT). 

4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT (trƣờng hợp dự án 

do nhà đầu tƣ đề xuất). 

5. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng). 

6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ) 

 1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

2. Dự thảo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT). 

4. Báo cáo thẩm định BCNCTKT; báo cáo thẩm tra đối với dự án do 

Quốc hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc báo cáo thẩm định, thẩm tra đối 

với các nội dung điều chỉnh). 

5. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1.  Bối cảnh chung 

- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 
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phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai. 

-  Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án để xuất, các ảnh hƣởng 

trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 

- Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện 

trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài 

sản khác có liên quan. 

3.  Các dự án có liên quan 

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan và ảnh hƣởng tích cực, 

tiêu cực của các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so với 

phƣơng thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân; khả năng phân chia rủi ro 

giữa các bên có liên quan và các nội dung khác. 

5. Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ 
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Phân tích tác động của việc thực hiện dự án theo phƣơng thức PPP đến xã 

hội (tái định cƣ, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ hội việc làm...) đối với cộng 

đồng, dân cƣ trong phạm vi dự án. 

II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án cần 

đạt đƣợc trong bối cảnh, hiện trạng đã phân tích ở các mục trên. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản 

phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực 

tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án và các dự án hoặc công trình 

khác đang hoặc sắp đƣợc triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên 

quan đến dự án (nếu có). 

 4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng, thuyết 

minh sơ bộ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc 

đề xuất theo quy định hiện hành. 
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III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

 1. Phƣơng án thiết kế sơ bộ (không áp dụng đối với loại hợp đồng O&M) 

- Nội dung phƣơng án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc 

lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với dự án không có cấu 

phần xây dựng). 

 - Trƣờng hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phƣơng án kiến 

trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần 

thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế hoạch và nội dung liên quan khác của việc 

tổ chức thi tuyển phƣơng án kiến trúc. 

 2. Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

 - Căn cứ quy mô, công suất của dự án, tiêu chuẩn, định mức của ngành, 

tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ, phân tích một số 

phƣơng án có thể áp dụng và đề xuất phƣơng án phù hợp, làm cơ sở để tính toán 

tổng mức đầu tƣ của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

 - Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

 - Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng 

cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến 



                                CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021                       66 

môi trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh sự cần 

thiết, phù hợp và lý do áp dụng. 

 - Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

  3. Phƣơng án phân chia dự án thành phần (nếu có) 

Trƣờng hợp dự án PPP dự kiến đƣợc tách thành một số dự án thành phần, 

thuyết minh phƣơng án, cơ sở, mục tiêu của việc phân chia. 

IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự 

án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử 

dụng để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

 - Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối 

giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của 

ngƣời dân vùng dự án...). 

 2. Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua tỷ số lợi 

ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 
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Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà 

việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác, 

đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, 

BCR yêu cầu lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính toán sơ bộ trong bƣớc lập BCNCTKT 

theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

Bt: sơ bộ giá trị lợi ích năm thứ t; 

Ct: sơ bộ giá trị chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án (Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCTKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó). 

3.  Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích 

trên chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của 

dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 
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4. Tác động môi trƣờng 

Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng nhƣ đối với dự án đầu tƣ công. 

5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc (nếu có) 

Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc 

gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tƣ 

Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

-  Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

-  Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở các 

nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu khác của 

dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí). 

-  Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 



69                              CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021 

 

 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Dự báo nhu cầu 

- Phân tích lƣu lƣợng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, 

sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Dự báo tốc độ tăng trƣởng của nhu cầu trong tƣơng lai, làm cơ sở xem 

xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phƣơng án tài chính. 

 - Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

3. Phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện 

theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính 

trong dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa 

chọn, BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giá định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) 

và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án 

PPP: vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử 

dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công); 



                                CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021                       70 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm, 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ trong trƣờng 

hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nƣớc (đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M). 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ của 

từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ hoặc 

thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

 4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung sơ bộ phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của 

mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở 

chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV). 

NPV của dự án là giá trị hiện tại của dòng tiền thuần trong suốt vòng đời 

dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc 

tính theo công thức sau: 
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Trong đó: 

CFt: giá trị dòng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

5. Đánh giá phƣơng án tài chính và kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính 

của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án. 

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1.  Loại hợp đồng dự án 

Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án căn cứ thuyết minh về các nội 

dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ. 

- Phƣơng án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu 

hồi vốn cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả 

năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp 

dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

- Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản lý rủi ro liên quan đến thực hiện 
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dự án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tƣ trong suốt vòng đời dự án. 

2. Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án 

- Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về 

quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa 

chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, 

địa phƣơng, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị 

trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận hành... 

- Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro và trách nhiệm của các bên 

trong việc quản lý rủi ro, xác định một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo 

hiểm rủi ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố ô nhiễm môi trƣờng, cơ chế chia 

sẻ phần giảm doanh thu...). 

3. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc 

của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện kèm 

theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp đồng dự 

án. 

4. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt 

vòng đời dự án và các điều kiện quy định tại Điều 82 của Luật PPP, thuyết minh 

lý do và đề xuất phƣơng án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà 

nƣớc và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trƣớc khi áp 

dụng; thời gian áp dụng; thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết 

khác). 

5. Tổ chức quán lý thực hiện dự án PPP 
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- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm: nội 

dung và phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp 

đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng 

thức nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác công trình 

dự án, cung cấp dịch vụ. 

6. Lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên 

bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổng thể và các mốc thời 

gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

- Đối với dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

Trƣờng hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ, thuyết minh sự cần 

thiết, cơ sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, thuyết minh về cơ 

sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc phù hợp với các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

7. Kế hoạch thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao gồm 

thời gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; lập, thẩm 

định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn 
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nhà đầu tƣ và ký kết hợp đồng. 

8. Các nội dung khác 

- Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ 

đối với dự án tại bƣớc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án ứng dụng công 

nghệ cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng 

hình thức chỉ định nhà đầu tƣ). 

- Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo 

nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, 

bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh nội dung 

yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tƣ. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP. 

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định, 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và xác định các nội dung cần đƣợc nghiên 

cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

_______ 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo thẩm định BCNCTKT đƣợc thực hiện theo 

các nội dung hƣớng dẫn dƣới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao 

nhiệm vụ thẩm định cần đƣa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và 

đề xuất phƣơng án giải quyết trong trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận 

hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất 

dự án. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh 

BCNCTKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp 

xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 
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8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

 10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối 

với hồ sơ BCNCTKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định 

các nội dung cụ thể tại Mục c của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội 

đồng thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ 

Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

1. Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu 

tƣ theo phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Tính cần thiết phải đầu tƣ dự án. 
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- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tƣ theo quy định của Luật PPP. 

- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ hoặc 

quyết định phê duyệt dự án. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với các hình thức 

đầu tƣ khác. 

- Khả năng bố trí vốn nhà nƣớc trong trƣờng hợp có nhu cầu sử dụng vốn 

nhà nƣớc. 

2. Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với các căn cứ quy định tại khoản 2 

Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

 - Sự phù hợp của dự án với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch. 

 - Sự phù hợp của dự án với quy định của Luật PPP và pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực đầu tƣ, 

 - Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có). 

3. Hiệu quả đầu tƣ và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

a)  Hiệu quả đầu tƣ của dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của phƣơng án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, 

bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi 
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trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp của 

các nội dung này. 

- Trƣờng hợp dự án đƣợc đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, 

xem xét sự phù hợp của đề xuất. 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã 

hội, tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án (BCR). Dự án đƣợc đánh giá là 

đạt hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trƣờng hợp BCNCTKT 

không xác định BCR, đánh giá tính hợp lý của các nhóm yếu tố còn lại. 

- Xem xét sự phù hợp của phần thuyết minh về tác động của dự án đối với 

môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xã hội và các nội 

dung khác. 

- Đánh giá các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính và sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi 

NPV dƣơng (>0). 

- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ nhằm 

làm tăng tính khả thì của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, đầu tƣ 

PPP. 

4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự án 

Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh 

thu, căn cứ quy mô và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau: 

- Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm 
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doanh thu theo quy định của pháp luật. 

- Sự phù hợp của phƣơng án chia sẻ phần giảm doanh thu. 

- Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro trong phạm vi nguồn dự phòng 

ngân sách nhà nƣớc, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nƣớc trong 

trƣờng hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tƣơng ứng. 

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tƣ công: tổng hợp báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ 

công theo pháp luật về đầu tƣ công. 

- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thƣờng xuyên, nguồn thu hợp pháp 

dành để chi thƣờng xuyên của cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập để 

thanh toán cho doanh nghiệp dự án: tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan tài 

chính cấp tƣơng ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nƣớc. 

- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nƣớc tham gia: 

Tổng hợp giá trị tài sản công đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án PPP. 

6. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án trên cơ sở xem xét các yếu tố: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình 

triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro 

đối với ngân sách của trung ƣơng và địa phƣơng, khả năng chi trả của cộng đồng 
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ngƣời sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án. 

7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án 

đƣợc xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đánh giá sự 

phù hợp đề xuất này và thời gian đàm phán cạnh tranh. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

hoặc đề xuất báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà đầu 

tƣ do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà 

nƣớc, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

do dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài theo pháp luật về đầu tƣ, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

8. Nội dung khác 

Xem xét sự phù hợp của các nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà 

đầu tƣ. Trƣờng hợp dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi 

mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống 

cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng 

lƣợng cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động 

xấu mức độ cao đến môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự 

phù hợp các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCTKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 
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đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trƣơng đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, 

kiến nghị cấp có thẩm quyền: 

a) Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án. Đối với dự án do nhà đầu tƣ đề 

xuất, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền 

giao nhà đầu tƣ tổ chức lập BCNCKT. 

b) Giao đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ ý kiến thẩm định BCNCTKT hoàn 

thiện các nội dung liên quan trong thông báo mời khảo sát và tổ chức khảo sát 

theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này; hoàn thiện BCNCKT. 

2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

a) Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCTKT. 

b) Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCTKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT 

(QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 
_______ 

Số: ........... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Địa điểm, ngày   tháng    năm     

 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án... theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

____________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo do

 .......... nộp ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của ........ ngày ......... tháng .......năm .......... ; 

 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

 

Điều 1. Phê duyệt (quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ (tên dự án) với các 

nội dung sau: 

1. Mục tiểu dự án 
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2. Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Dự kiến thời gian thực hiện dự án 

4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc, tài nguyên khác (nếu có) 

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án 

a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

b) Vốn nhà nƣớc trong dự án: 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. 

- Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái 

định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và vốn 

chi trả kinh phi bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây 

dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tƣ. 

- Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ nêu phƣơng thức thanh toán cho nhà đầu tƣ (giá trị và tiến độ thanh toán 

định kỳ). 

c) Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng cơ 

chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng) 
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8. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

a) Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

b) Ƣu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều 

kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

c) Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: Cơ 

sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

d) Các bảo đảm đầu tƣ khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng bảo đảm 

9. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu 

a) Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định tại 

khoản 1 Điều 82 của Luật PPP 

b) [Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu] Dự án này 

đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 82 của Luật PPP nhƣ sau: Điều kiện, phƣơng án chia sẻ và nguồn 

vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần giảm doanh thu 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp dự 

án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Các nội dung cần thiết khác 

Đối với từng trƣờng hợp cụ thể, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ bổ sung các 

nội dung sau: 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa 
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chọn nhà đầu tƣ; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm năng 

lƣợng, yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng tƣơng ứng để thực hiện việc khảo sát sự quan 

tâm của nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1.  Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu 

trách nhiệm hoàn thiện và đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại Điều 

25 của Nghị định này. 

2.  Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Tên dự 

án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định của Luật PPP. 

[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh tranh theo quy định của Luật 

PPP và Nghị định này. 

- Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo 

vệ bí mật nhà nƣớc và đƣợc đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ chấp 

thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ.] 

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có). 

4. Các nội dung khác (nếu có). 
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án, 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 trƣơng 

đầu tƣ dự án) theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc 

giao nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu:...................... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 
Tên ngƣời đại diện 
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Phụ lục III 

(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ) 
__________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 
_________ 

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) là tài liệu trình bày các nội dung 

nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này 

hƣớng dẫn các nội dung đƣợc trình bày trong BCNCKT để cấp có thẩm quyền 

phê duyệt dự án. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

nhà đầu tƣ lập BCNCKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới đây. Trƣờng 

hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCKT, đơn vị 

chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 
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 10. Thời gian thực hiện dự án. 

 11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

 12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới) 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCKT, bao gồm: 

1.  Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2.  Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 

3.  Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

4.  Các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền trong các bƣớc lập, 

thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCKT (HOẶC 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCKT) 

1.  Văn bản đề nghị thẩm định. 

2.  Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 
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3.  BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

6. Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tƣ về việc 

giao nhà đầu tƣ lập BCNCKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất; dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC 

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN) 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

2. Dự thảo quyết định phê duyệt dự án (hoặc quyết định điều chỉnh dự 

án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo cáo thẩm định nội dung điều 

chỉnh BCNCKT). 

5. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 
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D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1.  Bối cảnh chung 

- Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai; các điều kiện, môi trƣờng tự 

nhiên tác động đến dự án. 

- Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng trực tiếp, 

gián tiếp của các quy định về pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 

- Phân tích chi tiết sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

- Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng góp cho quốc gia và/hoặc 

địa phƣơng. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện 

trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài 

sản khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

- Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan (bao gồm dự án hỗ trợ và 



                           CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021                           92 

dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự 

án đƣợc đề xuất; thuyết minh tác động tích cực cũng nhƣ ảnh hƣởng tiêu cực của 

các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

- Trƣờng hợp lập BCNCKT của dự án thành phần, phân tích mối liên hệ 

với các dự án thành phần còn lại. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so 

với hình thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân. 

5. Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc đầu tƣ thực hiện dự án 

- Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu tƣ thực hiện dự án của các cơ 

quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố 

nơi thực hiện dự án; hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Nêu giải trình, tiếp thu ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức nói 

trên. 

6. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ và bên cho vay 

- Thuyết minh quá trình tổ chức khảo sát, nội dung khảo sát ý kiến nhà 

đầu tƣ, bên cho vay (nếu có). 

- Phân tích kết quả khảo sát bao gồm: các nội dung của BCNCKT đƣợc 

điều chỉnh căn cứ kết quả khảo sát; số lƣợng nhà đầu tƣ, bên cho vay quan tâm 

dự án; danh sách ngắn nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu của dự án có yếu tố đặc biệt 

cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây 

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, 

đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm 
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có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng (nếu có). 

II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của dự án, bao gồm: 

- Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dự án vào việc thực hiện các mục tiêu 

chung của quốc gia; những lợi ích dự án đóng góp cho kinh tế - xã hội của quốc 

gia, địa phƣơng và ngành, lĩnh vực. 

- Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực trạng đƣợc giải quyết; số lƣợng đối 

tƣợng hƣởng lợi từ dự án; quy mô, công suất dự án cần đạt đƣợc để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, 

dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự 

báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án; trƣờng hợp cần phân kỳ đầu tƣ, 

nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho phù hợp với dự báo về tăng 

trƣởng nhu cầu. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án trên cơ sở các nội dung sau: 

Phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất đƣợc sử dụng, hành lang bảo 

vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế của địa điểm đối với dự án; 

kết quả khảo sát địa điểm thực hiện dự án (nếu tổ chức). Trƣờng hợp xung 

quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hƣởng của các dự án đó đối với 
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dự án đang đƣợc đề xuất, 

 4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5.  Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng, thuyết minh 

phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề xuất theo 

quy định hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Yêu cầu về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

-  Xác định các phƣơng án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở quy mô, công 

suất của dự án; tiêu chuẩn chất lƣợng, định mức của ngành; tính sẵn có và khả 

năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ; rủi ro về kỹ thuật, công nghệ (nếu có); 

yêu cầu về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

-  Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công cung cấp thông qua chỉ số đánh 

giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

-  Mô tả về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn. Đây là cơ sở để 

tính toán tổng mức đầu tƣ của dự án. Nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng chỉ số đánh giá chất lƣợng thực 

hiện dự án về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 
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trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

 - Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm phần vốn hỗ trợ xây 

dựng, nêu căn cứ, lý do, yêu cầu của kỹ thuật, tính chất công trình để thuyết 

minh phƣơng thức quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công trong dự án PPP 

(tiểu dự án hoặc hạng mục). 

 - Trƣờng hợp khảo sát thị trƣờng về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và nêu các nội dung đƣợc tiếp thu 

sau khi khảo sát. 

2. Thiết kế cơ sở (không áp dụng đối với hợp đồng O&M) 

Nội dung thiết kế cơ sở trong BCNCKT đƣợc lập theo quy định của pháp 

luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành (đối với dự án không có cấu phần xây dựng). 

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; 

TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG, AN NINH 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của 

dự án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

-  Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử 

dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 
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- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối 

giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của 

ngƣời dân vùng dự án...). 

2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV) 

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong 

thời gian tính toán kinh tế, đƣợc quy đổi về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu 

quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

Bt: lợi ích năm thứ t; 

Ct: chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án. Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí 

bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác đã đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm 

bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR phải lớn hơn 1 (> 1) và đƣợc tính 
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theo công thức sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n, re có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính 

ENPV nêu trên. 

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) 

Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu 

hồi nguồn vốn đầu tƣ và chi phí vận hành, đạt đƣợc sự hòa vốn. EIRR bằng giá 

trị tỷ suất chiết khấu (re) trong trƣờng hợp ENPV = 0 và đƣợc xác định thông 

qua việc giải phƣơng trình sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính ENPV 

nêu trên. 

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất 

chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount Rate): EIRR > SDR. Giá trị SDR đƣợc 

xác định theo quy định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể 

thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá trị SDR=10% hoặc đề xuất giá trị 

tính toán khác nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

3. Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, BCNCKT nêu kết luận về 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 
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thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu 

phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

 4. Tác động môi trƣờng, xã hội, quốc phòng, an ninh của dự án 

-  Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. Trƣờng hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm yếu tố đầu vào 

chính (thuộc các lĩnh vực nhƣ năng lƣợng, điện, nƣớc...), phân tích chi tiết về tác 

động của dự án đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên và biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực. 

-  Thuyết minh yếu tố tác động đến xã hội trong quá trình thực hiện dự án 

nhƣ hỗ trợ tái định cƣ, bình đẳng giới, lao động, tạo việc làm... và các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực. 

-  Trƣờng hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc, phân tích chi tiết nội dung này căn cứ ý kiến của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố tại địa bàn thực hiện dự án tại 

bƣớc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

 - Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣơng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 
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- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở 

các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công và các khoản 

thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình 

tăng giá, phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Phƣơng án tài chính của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính (nội dung chi tiết thực hiện theo 

hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính trong 

dự án PPP), bao gồm: 

 - Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa 

chọn, BCNCKT xác định tổng mức đầu tƣ của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) 

và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án 

PPP: vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử 

dựng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 
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+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ đối với dự án 

áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị phần nộp ngân sách nhà nƣớc đối với dự án áp dụng loại hợp đồng 

O&M. 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp 

luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

3. Dự báo nhu cầu 

BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

của dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp; dự báo tốc độ tăng trƣởng 

nhu cầu trong tƣơng lai, cụ thể: 

- Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ hiện trạng dự án, quy mô, công suất 

dự án, xác định số lƣợng đối tƣợng hƣởng lợi từ dự án. 

- Dự báo nhu cầu tƣơng lai: Xây dựng các kịch bản về nhu cầu (tối đa, 

trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 
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4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của mô 

hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở các 

chỉ tiêu tài chính sau: 

- Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của 

dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài 

chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị dòng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

- Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho biết lợi nhuận của dự án, không 

bao gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất chiết khấu (r) tại điều kiện biên 

NPV=0 và đƣợc tính toán thông qua việc giải phƣơng trình sau đây: 

 

Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính NPV nêu 

trên. 

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài chính, IRR của dự án sau khi tính 
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toán cần đƣợc so sánh với các giá trị: (i) Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự 

án (WACC); (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, trong cùng lĩnh vực; 

(iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng đối với dự án. Dự án có 

tính khả thi về tài chính khi IRR lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), 

(iii). Ngoài ra, có thể sử dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính 

khả thi về tài chính đối với bên cho vay của dự án. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCKT bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo quy định tại Nghị định cơ chế 

quản lý tài chính dự án PPP. 

5. Kết luận về tính khả thi tài chính của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả thi tài chính của dự án. 

 6. Quản lý và sử dụng vốn nhà nƣớc trong dự án PPP 

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và phƣơng án tài chính 

của dự án, thuyết minh các nội dung có liên quan đến việc quản lý và sử dụng 

vốn nhà nƣớc trong dự án PPP, bao gồm: 

-  Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc cân đối và bố trí vốn đầu tƣ 

công trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, dự kiến việc cân đối và bố trí trong 

kế hoạch đầu tƣ công hàng năm; nêu phƣơng thức quản lý và sử dụng (tiểu dự 

án hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

Trƣờng hợp sử dụng tài sản công làm vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án, 

đơn vị chuẩn bị dự án xác định cụ thể thủ tục định giá tài sản công, phƣơng thức, 

kế hoạch và tiến độ bản giao hoặc chuyển nhƣợng tài sản công cho nhà đầu tƣ. 

 - Đối với dự án cần vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ 
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bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ công hoặc kế hoạch vốn, dự toán chi đối 

với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); phƣơng thức, kế 

hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

 - Đối với dự án cần vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Căn cứ 

phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, nêu dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

VI. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

1. Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự án 

BCNCKT xác định dự án thuộc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế thu phí 

trực tiếp từ ngƣời sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công hoặc 

nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nƣớc thanh toán trên cơ sở chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội dung sau: 

-  Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ; 

-  Phƣơng án tài chính (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn 

cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả 

của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

2. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng dự án 

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách nhiệm trong suốt vòng đời dự án của 

các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan (bên cho vay, đơn vị cung ứng 

đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...), 
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3. Phân tích các rủi ro chính của dự án 

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong suốt vòng đời dự án nhƣ: Rủi ro 

về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về 

môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn, rủi ro về thiết kế và 

xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng, khả năng cung 

cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà 

nƣớc), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trƣờng, lƣu lƣợng.,.), rủi ro vận 

hành... 

4. Cơ chế phân bổ và quản lỷ rủi ro 

Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro (bao gồm các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan có thẩm quyền và đối tác tƣ nhân 

(nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án, bên cho vay..,) trong quá trình thực hiện dự án. 

VII. CÁC HÌNH THỨC ƢU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ 

1. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù 

của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của 

Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong 

thời gian thực hiện hợp đồng dự án. 

2. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Nêu rõ việc dự án đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng hay 

địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

VIII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1.  Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 
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Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án lựa 

chọn hình thức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với 

dự án không có cấu phần xây dựng, hình thức quản lý dự án theo quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

2. Nội dung quản lý thực hiện dự án 

Thuyết minh các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm nội dung và 

phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, 

đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà 

đầu tƣ thực hiện kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

Xác định các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án trên các khía 

cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trƣờng, xã hội, tài chính, tiến độ... làm cơ sở xây 

dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng dự án và giám sát chất lƣợng 

công trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án 

cung cấp. 

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ mới) 

- Tên bên mời thầu. 

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ: Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của 

nhà đầu tƣ hoặc ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ đối với dự án cần bảo 
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đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc, xác định 

hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này. 

- Thời gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

2. Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án 

- Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng. 

- Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng dự án bắt đầu có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự án (bao gồm thời điểm chấm dứt hợp 

đồng dự án). Trƣờng hợp dự án có cấu phần xây dựng, xác định cụ thể thời gian 

xây dựng công trình, thời gian vận hành và chuyển giao công trình. 

- Trƣờng hợp dự án phải phân kỳ để giảm sự phức tạp của việc đầu tƣ 

hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn của dự án, BCNCKT phân tích 

nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phƣơng pháp thực hiện. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày các nội dung kết luận chính của BCNCKT đã đƣợc phân tích ở 

trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, Theo đó, đƣa ra 

kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc các kiến nghị khác (nếu có). 

 



107                              CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021 

 

 

Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 
_________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

khả thi (BCNCKT), báo cáo thẩm định BCNCKT đƣợc thực hiện theo các nội 

dung hƣớng dẫn dƣới đây. Đối với BCNCKT do nhà đầu tƣ lập, cần xem xét các 

yếu tố khác mà nhà đầu tƣ thuyết minh. Hội đồng thẩm định cần đƣa ra ý kiến 

nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phƣơng án giải quyết trong 

trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn 

vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCKT. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này 

để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn 

vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền; cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 
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9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới) 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối 

với hồ sơ BCNCKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các 

nội dung cụ thể tại Mục c của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội 

đồng thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA HỒ SƠ 

Đánh giá về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

1. Sự phù hợp với căn cứ pháp lý 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT với các văn bản pháp lý có liên quan. 

 2. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT đối với một số nội dung sau: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế 
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- xã hội của địa phƣơng. 

- Sự cần thiết đầu tƣ dự án. 

- Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ trong phạm 

vi dự án (căn cứ kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi 

thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể với hiện trạng 

của ngành, lĩnh vực hoặc địa phƣơng, khả năng giải quyết các vấn đề mà cộng 

đồng dân cƣ yêu cầu. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với các hình thức 

đầu tƣ khác. 

- Mức độ ảnh hƣởng của các dự án có liên quan. 

3.  Tính khả thi của dự án 

a) Thẩm định tính khả thi về mặt kỹ thuật 

- Các yêu cầu về mặt kỹ thuật: Xem xét sự phù hợp của phƣơng án kỹ 

thuật, công nghệ với quy mô, công suất của dự án, các tiêu chuẩn, định mức và 

yêu cầu kỹ thuật đầu vào; tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công 

nghệ đƣợc lựa chọn; tính rõ ràng, đầy đủ của việc xác định các rủi ro kỹ thuật 

chính, tính hợp lý của phƣơng án giảm thiểu các rủi ro đó; tính khả thi của các 

chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm vốn hỗ trợ xây dựng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, xem xét sự phù hợp của thuyết minh về các 

yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phƣơng thức quản lý và sử dụng phần vốn này (tiểu dự 

án hoặc hạng mục). 
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- Thiết kế cơ sở: Tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng theo pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc 

cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. 

- Các yếu tố đầu vào cung ứng cho dự án: Xem xét sự phù hợp của khả 

năng cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của dự án, căn cứ quy mô, công suất theo phân kỳ đầu tƣ (nếu có). 

-  Các yếu tố đầu ra của dự án: Xem xét sự phù hợp của các yếu tố đầu ra 

với quy mô, công suất, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản 

phẩm, dịch vụ công cung cấp; xem xét tính phù hợp của các chỉ số đánh giá chất 

lƣợng thực hiện dự án đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

b)  Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

- Đóng góp của dự án cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Xem 

xét tính hợp lý của các nhóm yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội và các 

chỉ tiêu kinh tế (Giá trị hiện tại ròng kinh tế - ENPV; tỷ số lợi ích trên chi phí về 

kinh tế - BCR; tỷ suất nội hoàn kinh tế - EIRR). Dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã 

hội khi các chỉ tiêu kinh tế nêu trên đáp ứng yêu cầu sau: 

ENPV dƣơng (>0); BCR lớn hơn 1 (>1); EIRR lớn hơn tỷ suất chiết khấu 

xã hội (SDR). 

-  Tác động của dự án đối với môi trƣờng: Hồ sơ đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án phải đƣợc lập và phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành 

của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến thẩm 

định của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về môi trƣờng đối với 

hồ sơ nêu trên. 

- Tác động của dự án đối với xã hội: Xem xét sự phù hợp của các tác động 

đƣợc thuyết minh trong BCNCKT đối với các nhóm đối tƣợng khác nhau trong 
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xã hội, cộng đồng địa phƣơng, những nhóm đối tƣợng thiệt thòi không có khả 

năng chi trả giá hoặc phí đối với sản phẩm, dịch vụ công của dự án nhƣ: phụ nữ, 

ngƣời nghèo, ngƣời tàn tật... 

- Tác động của dự án đối với quốc phòng, an ninh (nếu có): Trƣờng hợp 

dự án có liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh, xem xét sự phù hợp của 

các tác động đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

c) Tính khả thi về mặt tài chính 

- Đánh giá tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính (Giá trị hiện tại ròng tài chính - NPV; tỷ suất nội hoàn tài chính - IRR) và 

phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi: 

+ NPV dƣơng (>0). 

+ IRR lớn hơn giá trị (i) chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án 

WACC và phù hợp với các giá trị: (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, 

trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng đối 

với dự án. 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án: 

+ Xem xét sự phù hợp của giá trị phần vốn, số vốn đƣợc bố trí trong kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn đối với vốn đầu tƣ công; 

+ Sự phù hợp của giá trị và mục đích sử dụng tài sản công đƣợc xác định 

trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc vốn từ nguồn thu để lại từ hoạt 

động cung cấp dịch vụ công để thanh toán cho nhà đầu tƣ hoặc kế hoạch vốn, dự 

toán chi đối với vốn từ nguồn chi thƣờng xuyên, phƣơng thức, kế hoạch và tiến 

độ giải ngân cho nhà đầu tƣ; 



                           CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 10-05-2021                           112 

+ Xem xét khả năng bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ tài chính ngoài 

dự kiến cho phía Nhà nƣớc. 

- Sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng hay 

địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

4. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án căn cứ các nội dung sau: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình 

triển khai dự án. 

- Các rủi ro chính của dự án đƣợc xác định đầy đủ và phù hợp trong các 

kịch bản tài chính. 

- Khả năng xảy ra các rủi ro và mức độ ảnh hƣởng đối với dự án đƣợc xác 

định cụ thể và phù hợp, 

- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đƣợc xác định phù hợp. 

5. Sự phù hợp của các nội dung về lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng 

đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới) 

- Đánh giá kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đƣợc trình bày tại 

BCNCKT. 

- Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất, bao gồm: 

+ Đấu thầu rộng rãi trong nƣớc, quốc tế, có sơ tuyển, không sơ tuyển; 
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+ Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP; 

xem xét danh sách nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. 

+ Chỉ định nhà đầu tƣ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật 

PPP. 

6. Sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự án, cơ chế giám sát và quản lý dự án 

Xem xét và có ý kiến cụ thể về sự phù hợp của kế hoạch tổ chức triển khai dự 

án (bao gồm cả đánh giá khả năng tổ chức triển khai dự án của cơ quan ký kết hợp 

đồng và bên mời thầu), cơ chế giám sát và quản lý dự án đƣợc trình bày trong 

BCNCKT. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCKT và nêu 

rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án. 

2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCKT, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

a) Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCKT. 

b) Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 
_______ 

Số: ........... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Địa điểm, ngày   tháng    năm 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về phê duyệt dự án... theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

____________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo do ................... 

nộp ngày ....... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của .................... ngày .... tháng ... năm......; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Mục tiêu dự án 

2. Quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Thời gian thực hiện dự án 

4. Diện tích mặt đất, mặt nƣớc sử dụng; nhu cầu sử dụng tài nguyên khác 
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(nếu có) 

5. Loại hợp đồng dự án PPP 

6. Tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

8. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có), bao gồm: 

a) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Giá trị, tiến độ 

thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng 

b) Vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 

cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán 

theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng. 

c) Giá trị vốn nhà nƣớc tại điểm a và điểm b nêu trên chiếm tỷ lệ ...% tổng 

mức đầu tƣ. 

d) Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên 

cứu khả thi; dự kiến chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

9. Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công: (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí 

trực tiếp từ người sử dụng) 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu; 

tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

(trƣờng hợp dự án đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức sơ tuyển trƣớc 

khi phê duyệt dự án, nêu rõ việc đã thực hiện sơ tuyển); danh sách ngắn đƣợc 

mời vào trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu (đối với dự án áp dụng 
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đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP); cơ chế ƣu 

đãi trong lựa chọn nhà đầu tƣ cho nhà đầu tƣ đề xuất dự án: 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời thầu, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tƣ. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chuẩn bị dự án, bên mời 

thầu) và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Cơ quan ............................. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện Quyết định này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định phê duyệt 

dự án) theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc giao 

nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu:...................... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

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

 

Tên ngƣời đại diện 
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