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MỤC LỤC Trang

PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

06-01-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định

điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành

dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

4

06-01-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Quyết định bổ sung

định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn,

định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan,

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý

12

06-01-2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Bổ sung một số nội

dung tại Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Bảng giá

tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

19
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06-01-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND Quy định về mức tỷ lệ 

phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường 

hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức 

đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây 

dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

54 

06-01-2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ 

bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước 

đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

60 

 PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

04-01-2022 Quyết định số 04/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình 

62 

06-01-2022 Quyết định số 16/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban 

nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình 

124 

13-01-2022 Quyết định số 69/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hòa Bình 

 

126 

14-01-2022 Quyết định số 83/QĐ-UBND  Về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định Y khoa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

 

128 
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21-01-2022 Quyết định số 130/QĐ-UBND  Về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực 

Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 

 

130 

26-01-2022 Quyết định số 187/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa 

Bình năm 2022  

 

148 

09-02-2022 Quyết định số 223/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 

 

153 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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: 01 /2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 06 tháng  01 năm 2022 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách 

thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

573/TTr-TNMT ngày 09/11/2021 và Công văn số 12/STNMT-QLĐĐ ngày 

05/01/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chí, 

quy mô, tỷ lệ đối với phần diện tích đất do Nhà nước giao để quản lý quy định tại 

Điều 8 Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người 
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sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất nằm 

xen kẽ với phần diện tích đất nhận chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để tách thành dự án độc lập. 

 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

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  
 

 

QUY ĐỊNH 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ, QUY MÔ, TỶ LỆ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐỂ TÁCH 

THÀNH DỰ ÁN ĐỘC LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số ………/2022/QĐ-UBND ngày ..... tháng 01       

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ đối với phần diện 

tích đất do nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 8 Luật Đất đai, đất nông nghiệp 

sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người sử dụng đất không có quyền chuyển 

nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai và không có tài sản gắn liền với đất nằm xen kẽ với phần diện tích đất nhận 

chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

để tách thành dự án độc lập thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

(theo khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính 

phủ). 

2. Các dự án theo quy định tại khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013; các 

dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn toàn bộ thời 

gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu 

đãi đầu tư thì thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này (theo khoản 

12 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ), trừ các 

dự án: 

a) Chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ 

bản của dự án; 

b) Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ; 

c) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. 

3. Những nội dung khác không quy định tại văn bản này được thực hiện theo 

quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác của 

Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 và người 

chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với đất được giao để quản lý theo quy định tại 

Điều 8 Luật Đất đai năm 2013. 

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Dự án độc lập là loại dự án mà khi chấp thuận thực hiện hay loại bỏ nó thì 

không ảnh hưởng đến các dự án khác đang được xem xét. 

2. Đất công là phần diện tích đất do nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 

8 Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất mà người sử dụng 

đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất. 

3. Quy mô đề xuất dự án là quy mô sử dụng đất đề xuất thực hiện dự án đầu tư 

thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền 

sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

4. Tỷ lệ phần trăm (%) là tỷ lệ phần trăm giữa phần diện tích đất công có vị trí 

nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất so với quy mô đề xuất sử dụng đất thực hiện 

dự án đầu tư. 

5. Đường giao thông hiện trạng hoặc đường giao thông đã được quy hoạch là 

đường giao thông có chiều rộng nền đường tối thiểu từ 6m trở lên (tương ứng với 

đường cấp VI). 

Điều 4. Nguyên tắc chung 

1. Quy định này là cơ sở xem xét chấp thuận việc giao đất, cho thuê đất thông 

qua hoặc không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất công nằm xen kẽ 

với phần diện tích đất nhận quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đủ điều kiện tách thành dự án độc lập được thực 

hiện theo Điều 119 Luật Đất đai và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTN-BTP 

ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất.  
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Điều 5. Thời điểm xem xét tách diện tích đất công thành dự án độc lập 

1. Đối với các dự án đề xuất mới thì thời điểm xem xét tách khu đất công thành 

dự án độc lập là thời điểm xem xét chấp thuận chủ trương thực hiện dự án; đối với 

các dự án đề xuất điều chỉnh (mở rộng diện tích) thì thời điểm xem xét tách diện tích 

đất công thành dự án độc lập là thời điểm xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

thực hiện dự án. 

2. Đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất trước ngày Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực thì thời điểm xem xét tách khu đất 

công thành dự án độc lập là thời điểm nhà đầu tư đề xuất thực hiện các thủ tục đất đai 

của dự án. 

 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ, QUY MÔ, TỶ LỆ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐỂ TÁCH 

THÀNH DỰ ÁN ĐỘC LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Điều 6. Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án 

độc lập thực hiện giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất 

1. Phần diện tích thửa đất công có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã 

nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

trong khu đất thực hiện dự án đầu tư đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chí, quy 

mô, tỷ lệ diện tích đất quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này thì được xem xét tách 

thành dự án độc lập. 

2. Điều kiện, tiêu chí 

a) Phần diện tích đất công phải liền thửa, không bị chia cắt bởi các loại đất 

không phải là đất công; 

b) Có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng hoặc đường 

giao thông đã được quy hoạch, có khả năng kết nối với giao thông và hạ tầng kỹ thuật 

trong khu vực. 

3. Quy mô, tỷ lệ  

a) Nhóm dự án có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất thì diện tích 

đất công bằng 100% diện tích tối thiểu để xây dựng công trình theo quy định của pháp 

luật về xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan; 

b) Nhóm dự án chưa có tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất thì diện tích đất công 

chiếm từ 60% trở lên trên tổng diện tích đề xuất thực hiện dự án đối với địa bàn các 
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phường, thị trấn, dọc hai bên các đường Quốc lộ, Tỉnh lộ; chiếm từ 80% trở lên đối 

với các khu vực còn lại; 

c) Trường hợp đề xuất mở rộng diện tích thực hiện dự án thì quy định diện tích 

đất công tại điểm a, điểm b khoản này chỉ tính trên phần diện tích đề xuất mở rộng 

dự án.  

4. Diện tích đất công quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này không bao gồm 

phần diện tích đất sông suối, thủy lợi, đất giao thông, hành lang giao thông. 

5. Trường hợp khu đất công đáp ứng các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 

4 Điều này nhưng ảnh hưởng tới quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc phá vỡ quy hoạch 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt của dự án đầu tư (bao gồm các dự án đề 

xuất mới và các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng 

chưa được giao đất, cho thuê đất trước ngày Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực) thì cơ quan chủ trì thẩm định dự án báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể. 

 

Chương III 

TỔ CHỰC THỰC HIỆN 

 

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, 

nhà đầu tư 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các Sở, ngành, 

địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy định này; 

b) Hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh các trường hợp phát sinh so với Quy định này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

a) Chủ trì thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư; tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quy mô dự án đầu tư theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 

Quy định này; các nội dung khác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ; 

b) Đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất trước ngày Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Quy định này. Trường hợp đáp 

ứng các điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương tách thành 

dự án độc lập, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án hoặc điều chỉnh dự án theo quy định của pháp 

luật. 
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3. Sở Xây dựng  

Phối hợp với các cơ quan liên tham gia ý kiến về các chỉ tiêu xây dựng để hình 

thành dự án độc lập theo pháp luật về xây dựng, các nội dung khác liên quan theo 

thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện  

a) Chủ trì, chỉ đạo, quán triệt Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Công chức địa 

chính cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc xác nhận nguồn gốc, thời 

điểm, hiện trạng sử dụng đất (theo Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để xác định 

việc sử dụng đất ổn định: Nội dung kê khai so với hiện trạng; nguồn gốc sử dụng đất; 

thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký; thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với 

đất; tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất; sự phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch chuyên ngành; các nội dung khác 

liên quan); 

b) Triển khai tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân về chính sách đấu giá 

quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử 

dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai theo Quy 

định này; các quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương bảo đảm chính 

sách pháp luật; 

c) Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết các 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này (thông qua Sở Tài nguyên 

và Môi trường). 

5. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành và địa phương 

rà soát nguồn gốc sử dụng đất đai, tài sản và triển khai thực hiện theo Quy định này. 

6. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật và Quy định này. 

Điều 8. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư, quyết định thu hồi đất nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất trước ngày 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực, nhưng 

có phần diện tích đất công đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 6 Quy định này đủ điều kiện tách thành dự án độc lập thì thực 

hiện giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật đất đai. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án hoặc điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật. 
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2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản 

ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

                                         ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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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: 02 /2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 06  tháng  01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô 

tôchuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh 

quản lý quy định tại phụ lục số 01 và phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết 

định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/ 6/ 2017; 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dân một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 

của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 481/TTr-STC-QLG&CS 

ngày 29/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh 

quản lý quy định tại phụ lục số 01 và phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 

55/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; cụ thể 

như sau:                 Chi tiết theo phụ lục 01 và 02 đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. UY BAN NHĂN DĂN 

CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Khánh 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

THUỘC TỈNH QUẢN LÝ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

S

TT 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị Định mức bổ sung Định mức tối đa sau khi bổ sung 

1 Sở Khoa học và Công nghệ 1 2 

2 Sở Xây dựng 1 2 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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PHỤ LỤC SỐ 02 

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN 

VỊTHUỘC PHẠM VI TỈNH QUẢN LÝ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

TT Đơn vị Chủng loại 
  Số lượng 

(xe) 

Giá mua xe ô tô 

tối đa (triệu 

đồng/1xe) 

Mục đích sử dụng   Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Hội Nông dân tỉnh Hòa 

Bình 
     

 Trung tâm hỗ trợ nông dân Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 
Tuyên truyền, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, 

kết nối tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các dịch vụ tư vấn 

nghề, giải quyết việc làm 

 

2 Ngành Dân tộc      

 Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; các 

chương trình dự án đối với các thôn bản đặc biệt khó 

khăn; chính sách về vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
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Trung tâm dịch vụ hỗ trợ 

vùng dân tộc 
Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 

Triển khai các chương trình, dự án, mô hình về 

sản xuất, nông lâm, ngư nghiệp vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, đào 

tạo nghề cho con em dân tộc thiểu số. 

 

3 Ngành Xây dựng      

 
Trung tâm Kiểm định chất 

lượng công trình xây dựng 
Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 Xe phục vụ tư vấn, khảo sát, quản lý giám sát chất 

lượng công trình xây dựng 
 

4 Ngành Giao thông vận tải      

 

Trung tâm tư vấn giám sát 

CTGT 

Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 
Phục vụ công tác kiểm tra hiện trường, quản lý 

giám sát chất lượng thi công xây dựng 
 

TT Đơn vị Chủng loại 
Số 

lượng (xe) 

Giá mua xe ô tô 

tối đa (triệu 

đồng/1xe) 

Mục đích sử dụng 
Ghi 

chú 

 Bến xe khách Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 

Phục vụ công tác, đi khảo sát, đánh giá tiềm năng 

tại một số bến xe và cung đường trong tỉnh để xây 

dựng phương án kinh doanh 
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Trung tâm Đào tạo lái xe mô 

tô 

A1 

Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 
Phục vụ công tác: tuyên truyền, tuyển sinh; vận 

chuyển trang thiết bị trợ giảng, máy tính, máy chiếu... 
 

5 
Ngành Lao động- Thương 

binh và xã hội 
     

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Hòa Bình 
Xe ô tô bán tải 2 850.000.000 Xe phục vụ công tác đào tạo nghề công nghệ ô tô.  

Trung tâm điều dưỡng người 

có công Kim Bôi 

Xe trên 16 chỗ 

ngồi 
1 2.500.000.000 

Xe đưa đón, chăm sóc, phục vụ người có công với 

cách mạng điều dưỡng tại trung tâm và ngoài tỉnh. 
 

6 Ngành Giáo dục và Đào tạo      

 

Trường Cao đẳng sư phạm 

Hòa 

Bình 

Xe trên 16 chỗ 

ngồi 
1 2.500.000.000 

Xe đưa đón cán bộ, giáo viên đi công tác, tập 

huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị hội thảo, đi làm 

thi. 

Tổ chức các hoạt động cho sinh viên đi thực tế, 

thực tập tại các địa phương 
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7 
Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hòa Bình 
Xe ô tô bán tải 1 850.000.000 

Xe dùng trong công tác thanh tra, kiểm tra, quản 

lý trật tự đô thị 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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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: 03 /2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 06  tháng  01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Bảng giá tính thuế 

tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Chính quyền 

địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật Về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Về thuế 

và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế; 

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dân về thuế tài nguyên; Thông tư số 44/2017/TT- BTC 

ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính 

thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT- BTC ngày 

12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài 

nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-50-2010-nd-cp-huong-dan-luat-thue-tai-nguyen-2009-105607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-12-2015-nd-cp-huong-dan-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-luat-ve-thue-266168.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-152-2015-tt-btc-huong-dan-thue-tai-nguyen-292704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-05-2020-tt-btc-sua-doi-thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-434706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 552/TTr-STC ngày 09 

tháng 12 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 30/2019/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân ban hành Bảng giá tính thuế 

tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau: 

+ Thay thế các Phụ lục I, II, III và IV ban hành kèm theo 

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND bằng các Phụ lục I, II, III và IV ban 

hành kèm Quyết định này. 

+ Bổ sung Phụ lục số V - Bảng giá tính thuế tài nguyên đối 

với tài nguyên khác ban hành kèm theo Quyết định này. 

+ Bãi bỏ khoản 3, Điều 3 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Trưởng Cục Thuế 

tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên 

thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên và các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Quách Tất Liêm 
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơn 

vị tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi 

chú Cấp 

1 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 
Cấp 

4 
Cấp 5 Cấp 6 

I 
     

Khoáng sản kim loại 
   

 

I1 
    

Sắt 
   

  

I101 
   

Sắt kim loại Tấn 8.000.000 
 

  

I102 
   

Quặng Manhetit (có từ tính) 
   

   

I10201 
  

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30% Tấn 250.000 
 

   

I10202 
  

Quặng Manhetit có hàm lượng 30%<Fe<40% Tấn 350.000 
 

   

I10203 
  

Quặng Manhetit có hàm lượng 
Tấn 450.000 

 

40%<Fe<50% 
   

I10204 
  

Quặng Manhetit có hàm lượng 50%<Fe<60% Tấn 700.000 
 

   

I10205 

  

Quặng Manhetit có hàm lượng 
Tấn 1.000.000 

 

Fe>60% 
  

I103 
   

Quặng Limonit (không từ tính) 
   

   

I10301 
  

Quặng limonit có hàm lượng 
Tấn 150.000 

 

Fe<30% 
   

I10302 

  

Quặng limonit có hàm lượng Tấn 210.000 

 

30%<Fe<40% 
   

I10303 
  

Quặng limonit có hàm lượng 
Tấn 280.000 

 

40%<Fe<50% 
   

I10304 
  

Quặng limonit có hàm lượng Tấn 340.000 
 

50%<Fe<60% 
   

I10305 

  

Quặng limonit có hàm lượng 
Tấn 420.000 

 

Fe>60% 
  

I104 
   

Quặng sắt Deluvi Tấn 150.000 
 

Phụ lục I 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYEN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 06 /1/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) ĐVT: dồng 
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơn 

vị tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi 

chú Cấp 

1 
Cấp 

2 
Cấp 

3 
Cấp 

4 
Cấp 5 Cấp 6 

 

I2 
    

Mangan (Măng-gan) 
   

  

I201 

   

Quặng mangan có hàm lượng Tấn 490.000 

 

Mn <20% 
  

I202 
   

Quặng mangan có hàm lượng 
Tấn 700.000 

 

20%<Mn <25% 
  

I203 
   

Quặng mangan có hàm lượng 
Tấn 1.000.000 

 

25%<Mn <30% 
  

I204 
   

Quặng mangan có hàm lượng 
Tấn 1.300.000 

 

30%<Mn <35% 
  

I205 
   

Quặng mangan có hàm lượng 
Tấn 1.600.000 

 

35%<Mn <40% 
  

I206 
   

Quặng mangan có hàm lượng Mn>40% Tấn 2.100.000 
 

 

I3 
    

Titan 
   

  

I301 
   

Quặng titan gốc (ilmenit) 
   

   

I30101 

  

Quặng gốc titan có hàm lượng 
Tấn 110.000 

 

TiO2<10% 
   

I30102 
  

Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<TiO2<15% Tấn 150.000 
 

   

I30103 
  

Quặng gốc titan có hàm lượng 
Tấn 210.000 

 

15%<TIO2<20% 
   

I30104 

  

Quặng gốc titan có hàm lượng 
Tấn 385.000 

 

TiO2>20% 
  

I302 
   

Quặng titan sa khoáng 
   

   

I30201 
  

Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách Tấn 1.000.000 
 

   

I30202 
  

Titan sa khoáng đã qua tuyển tách 
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I302020

1 

 

Ilmenit Tấn 1.950.000 
 

    

I302020

2 

 

Quặng Zircon có hàm lượng 
Tấn 6.600.000 

 

ZrO2<65% 

Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơn 

vị tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi 

chú Cấp 

1 
Cấp 

2 
Cấp 

3 
Cấp 

4 
Cấp 5 Cấp 6 

    

I3020203 
 

Quặng Zircon có hàm lượng 
Tấn 15.000.000 

 

ZrO2>65% 
    

I3020204 
 

Rutil Tấn 7.700.000 
 

    

I3020205 
 

Monazite Tấn 24.500.000 
 

    

I3020206 
 

Manhectic Tấn 700.000 
 

    

I3020207 
 

Xỉ titan Tấn 10.500.000 
 

    

I3020208 
 

Các sản phẩm còn lại Tấn 3.000.000 
 

 

I4 
    

Vàng 
   

  

I40

1 

   

Quặng vàng gốc 
   

   

I40101 
  

Quặng vàng có hàm lượng 
Tấn 910.000 

 

Au <2 gram/tấn 
   

I40102 
  

Quặng vàng có hàm lượng 2<Au<3 gram/tấn Tấn 1.330.000 
 

   

I40103 
  

Quặng vàng có hàm lượng 3<Au<4 gram/tấn Tấn 1.900.000 
 

   

I40104 
  

Quặng vàng có hàm lượng 4<Au<5 gram/tấn Tấn 2.500.000 
 

   

I40105 
  

Quặng vàng có hàm lượng 5<Au<6 gram/tấn Tấn 3.200.000 
 

   

I40106 
  

Quặng vàng có hàm lượng 6<Au<7 gram/tấn Tấn 3.800.000 
 

   

I40107 
  

Quặng vàng có hàm lượng 7<Au<8 gram/tấn Tấn 4.500.000 
 

   

I40108 
  

Quặng vàng có hàm lượng Au>8 gram/tấn Tấn 5.100.000 
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I40

2 

   

Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng kg 750.000.000 
 

 

I5 
    

Đất hiếm 
   

  

I50

1 

   

Quặng đất hiếm có hàm lượng TR 2O 3 <1% Tấn 84.000 

 

Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơn 

vị tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi 

chú Cấp 

1 
Cấp 

2 
Cấp 

3 
Cấp 

4 
Cấp 5 Cấp 6 

  

I502 

   

Quặng đất hiếm có hàm lượng 

Tấn 133.000 

 

1%<TR2O3 <2% 

  

I503 
   

Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%< TR 2O 3 <3% Tấn 190.000 
 

  

I50

4 

   

Quặng đất hiếm có hàm lượng 
Tấn 270.000 

 

3%<TR 2O 3 <4% 
  

I505 
   

Quặng đất hiếm có hàm lượng 
Tấn 350.000 

 

4%<TR2O3 <5% 
  

I50

6 

   

Quặng đất hiếm có hàm lượng 
Tấn 490.000 

 

5%<TR2O3 <10% 
  

I50

7 

   

Quặng đất hiếm có hàm lượng 
Tấn 1.050.000 

 

>10% TR2O3 
 

I6 
    

Bạch kim, bạc, thiếc 
   

  

I601 
   

Bạch kim (1) 
   

  

I602 
   

Bạc kg 16.000.000 
 

  

I603 
   

Thiếc 
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I603

01 

  

Quặng thiếc gốc 
   

    

I6030101 
 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 
Tấn 896.000 

 

0,2%<SnO2 <0,4% 
    

I6030102 
 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<SnO2<0,6% Tấn 1.280.000 
 

    

I6030103 

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 
Tấn 1.790.000 

 

0,6%<SnO2<0,8% 
    

I6030104 

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 
Tấn 2.300.000 

 

0,8%<SnO2 <1% 

Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơn 

vị tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi 

chú Cấp 

1 
Cấp 

2 
Cấp 

3 
Cấp 

4 
Cấp 5 Cấp 6 

    

I6030105 
 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 
Tấn 2.810.000 

 

SnO2>1% 
 

I7 
    

Wolfram, Antimoan 
   

  

I702 
   

Antimoan 
   

   

I70201 
  

Antimoan kim loại Tấn 100.000.000 
 

   

I70202 
  

Quặng Antimoan 
   

    

I7020201 
 

Quặng antimoan có hàm lượng 
Tấn 6.041.000 

 

Sb <5% 
    

I7020202 
 

Quặng antimoan có hàm lượng 
Tấn 10.080.000 

 

5<Sb<10% 
    

I7020203 
 

Quặng antimoan có hàm lượng 10%<Sb<15% Tấn 14.400.000 
 

    

I7020204 
 

Quặng antimoan có hàm lượng 15%<Sb<20% Tấn 20.130.000 
 

    

I7020205 
 

Quặng antimoan có hàm lượng Sb>20% Tấn 28.750.000 
 

 

I8 
    

Chì, kẽm 
   

  

I801 
   

Chì, kẽm kim loại Tấn 37.000.000 
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I803 
   

Quặng chì, kẽm 
   

   

I80301 
  

Quặng chì + kẽm hàm lượng 
Tấn 560.000 

 

Pb+zn<5% 
   

I80302 
  

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%<Pb+Zn<10% Tấn 931.000 
 

   

I80303 
  

Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%<Pb+Zn<15% Tấn 1.330.000 
 

   

I80304 
  

Quặng chì + kẽm hàm lượng 
Tấn 1.870.000 

 

Pb+Zn>15% 
 

I9 
    

Nhôm, Bouxite 
   

  

I901 
   

Quặng bouxite trầm tích Tấn 52.500 
 

  

I902 
   

Quặng bouxite laterit Tấn 260.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơn 

vị tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi 

chú Cấp 

1 
Cấp 

2 
Cấp 

3 
Cấp 

4 
Cấp 5 Cấp 6 

 

I10 
    

Đồng 
   

  

I10

01 

   

Quặng đồng 
   

   

I100

101 

  

Quặng đồng có hàm lượng 
Tấn 483.000 

 

Cu <0,5% 
   

I100

102 

  

Quặng đồng có hàm lượng 
Tấn 959.000 

 

0,5%<Cu <1% 
   

I100

103 

  

Quặng đồng có hàm lượng 
Tấn 1.603.000 

 

1%<Cu<2% 
   

I100

104 

  

Quặng đồng có hàm lượng 
Tấn 2.290.000 

 

2%<Cu<3% 
   

I100

105 

  

Quặng đồng có hàm lượng 
Tấn 3.210.000 

 

3%<Cu<4% 
   

I100

106 

  

Quặng đồng có hàm lượng 
Tấn 4.120.000 

 

4%<Cu<5% 
   

I100
  

Quặng đồng có hàm lượng Tấn 5.500.000 
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107 Cu>5% 

 

I11 
    

Niken (Quặng Niken) 
   

  

I11

01 

   

Quặng niken có hàm lượng 
Tấn 268.000 

 

Ni<0,5% 
  

I11

02 

   

Quặng niken có hàm lượng 0,5 <Ni <0,75% Tấn 671.000 
 

  

I11

03 

   

Quặng niken có hàm lượng 
Tấn 1.006.000 

 

0,75% < Ni <1% 
  

I11

04 

   

Quặng niken có hàm lượng 
Tấn 1.341.000 

 

1 <Ni <1,25% 
  

I11

05 

   

Quặng niken có hàm lượng 
Tấn 1.677.000 

 

1,25 <Ni <1,5% 
  

I11

06 

   

Quặng niken có hàm lượng 
Tấn 2.012.000 

 

1,5 <Ni <1,75% 

Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơn 

vị tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi 

chú Cấp 

1 
Cấp 

2 
Cấp 

3 
Cấp 

4 
Cấp 5 Cấp 6 

  

I11

07 

   

Quặng niken có hàm lượng 
Tấn 2.347.000 

 

1,75 <Ni <2 % 
 

I12 
    

Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipđen), thủy ngân, 

ma-nhê (magic), va-na-đi (vanadi) 

   

  

I12

01 

   

Molipden Tấn 2.800.000 
 

  

I12

02 

   

Cô-ban (coban), thủy ngân, ma- nhê (magie), va-

na-đi (vanadi) (1) 

   

 

I13 
    

Khoáng sản kim loại khác 
   

  

I13

02 

   

Quặng Crôm hàm lượng Cr>40% Tấn 3.000.000 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH  
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Phụ lục II 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐóI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 06 /1/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

ĐVT: dồng 
Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

II 
     

Khoáng sản không kim loại 
   

 

II1 
    

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình 3 m 49.000 
 

 

II2 
    

Đá, sỏi 
   

  

II201 
   

Sỏi 
   

   

II20101 
  

Sạn trắng 3 m 400.000 
 

   

II20102 
  

Các loại cuội, sỏi, sạn khác 
 

168.000 
 

  

II202 
   

Đá 
   

   

II20201 
  

Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit) 
   

    

II202

0101 

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 3 m 700.000 
 

    

II202

0102 

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 

03m2 2 

3 m 1.400.000 
 

    

II202

0103 

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 

0,6 
2 

m 

3 m 4.200.000 
 

    

II202

0104 

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m đến dưới 01 2 

m 

3 m 6.000.000 
 

    

II202

0105 

 

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên 3 m 8.000.000 
 

   

II20202 
  

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ) 
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II202

0201 

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3 3 m 700.000 
 

    

II202

0202 

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m đến dưới 

1m3 

3 m 1.400.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

    

II202

0203 

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3 3 m 2.100.000 
 

    

II202

0204 

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3 3 m 3.000.000 
 

   

1120203 
  

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường 
   

    

II202

0301 

 

Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai 

thác) 

3 m 70.000 
 

    

II202

0302 

 

Đá hộc 3 m 77.000 
 

    

II202

0303 

 

Đá cấp phối 3 m 140.000 
 

    

II202

0304 

 

Đá dăm các loại 3 m 168.000 
 

    

II202

0305 

 

Đá lô ca 3 m 140.000 
 

    

II202

0306 

 

Đá chẻ 
 

280.000 
 

    

II202

0307 

 

Đá bụi, mạt đá 
 

60.000 
 

   

II20204 
  

Đá bazan dạng cục, cột (trụ) 3 m 1.000.000 
 

 

II3 
    

Đá nung vôi và sản xuất xi măng 
   

  

II301 
   

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai 

thác) 

3 m 161.000 
 

  

II302 
   

Đá sản xuất xi măng 
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II30201 
  

Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) 3 m 105.000 
 

   

II30202 
  

Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) 3 m 63.000 
 

   

II30203 
  

Đá làm phụ gia sản xuất xi măng 
   

    

II302

0301 

 

Đá puzolan (khoáng sản khai thác) 3 m 100.000 
 

    

II302

0302 

 

Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác) 3 m 45.000 
 

    

II302

0303 

 

Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác) 3 m 
45.000 

 

    

II302

0304 

 

Quặng laterit sắt (khoáng sản khai thác) Tấn 105.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

 

II4 
    

Đá hoa trắng 
   

  

II401 
   

Đá hoa trắng kích thước > 0,4 m 3 sau khai thác 

chưa phân loại màu sắc, chất lượng 

3 m 
250.000 

 

  

II402 
   

Đá hoa trắng dạng khối (>0,4m 3) để xẻ làm ốp lát 
   

   

II40201 
  

Loại 1 - trắng đều 3 m 15.000.00

0 

 

   

1140202 
  

Loại 2 - vân vệt 3 m 10.500.00

0 

 

   

II40203 
  

Loại 3 - màu xám hoặc màu khác 3 m 7.000.000 
 

  

II403 
   

Đá hoa trắng dạng khối (<0,4m 3) để xẻ làm ốp lát 3 m 3.000.000 
 

  

II404 
   

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat 3 m 280.000 
 

  

II405 
   

Đá hoa trắng <0,4 m 3 để chế tác mỹ nghệ 3 m 1.200.000 
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II406 
   

Đá hoa trắng làm sỏi nhân tạo 3 m 200.000 
 

 

II5 
    

Cát 
   

  

II501 
   

Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) 3 m 56.000 
 

  

II502 
   

Cát xây dựng 
   

   

II50201 
  

Cát đen dùng trong xây dựng 3 m 70.000 
 

   

II50202 
  

Cát vàng dùng trong xây dựng 3 m 245.000 
 

  

II503 
   

Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai 

thác) 

3 m 105.000 
 

 

II6 
    

Cát làm thuỷ tinh 3 m 245.000 
 

 

II7 
    

Đất làm gạch, ngói 3 m 119.000 
 

 

II8 
    

Đá Granite 
   

  

II801 
   

đá Granite màu ruby 3 m 6.000.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

  

II802 
   

Đá Granite màu đỏ 3 m 
4.200.000 

 

  

II803 
   

Đá Granite màu tím, trắng 3 m 1.750.000 
 

  

II804 
   

Đá Granite màu khác 3 m 2.800.000 
 

  

II805 
   

Đá gabro và diorit 3 m 3.500.000 
 

  

II806 
   

Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất 

về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) 

3 m 800.000 
 

  

II807 
   

Đá Granite bán phong hóa 3 m 48.000 
 

 

II9 
    

Sét chịu lửa 
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II901 
   

Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng Tấn 266.000 
 

  

II902 
   

Sét chịu lửa các màu còn lại Tấn 126.000 
 

 

II10 
    

Dolomite, quartzite 
   

  

II1001 
   

Dolomite 
   

   

II10010

1 

  

Đá Dolomite sau khai thác chưa phân loại màu săc, 

chất lượng 

3 m 315.000 
 

   

II10010

2 

  

Đá khối Dolomite đùng để xẻ (trừ nhóm II100104) 
   

    

II1001

0201 

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề 

mặt dưới 0,3m2 

3 m 2.800.000 
 

    

II1001

0202 

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề 

mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2 

3 m 5.600.000 
 

    

II1001

0203 

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề 

mặt từ 0,6m2 đến dưới 1 m2 

3 m 8.000.000 
 

    

II1001

0204 

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề 

mặt từ 1m2 trở lên 

3 m 10.000.00

0 

 

   

II10010

3 

  

Đá Dolomite sư dụng làm nguyên liệu sản xutn cong 3 m 140.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

   

II10010

4 

  

Đá Dolomite màu vân gỗ 3 m 
18.000.00

0 

 

  

II1002 
   

Quarzite 
   

   

II10020

1 

  

Quặng Quarzite thường Tấn 112.000 
 

   

II10020

2 

  

Quặng Quarzite (thạch anh tinh thể) Tấn 210.000 
 

   

II10020

3 

  

Đá Quarzite (sử dụng áp điện) Tấn 1.500.000 
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II1003 
   

Pyrophylit 
   

   

II10030

1 

  

Pyrophylit (khoáng sản khai thác) Tấn 100.000 
 

   

II10030

2 

  

Pyrophylit có hàm lượng Tấn 152.600 
 

25%< Al2O3<30% 
   

II10030

3 

  

Pyrophylit có hàm lượng Tấn 329.700 
 

30%< Al2O3<33% 
   

II10030

4 

  

Pyrophylit có hàm lượng Tấn 471.000 
 

Al2O3>33% 

 

II11 
    

Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; 

Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ) 

   

  

II1101 
   

Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây) Tấn 210.000 
 

  

II1102 
   

Cao lanh đã rây Tấn 560.000 
 

  

II1103 
   

Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản 

khai thác) 
Tấn 250.000 

 

  

II1104 
   

Fenspat phong hóa Tấn 60.000 
 

 

II12 
    

Mica, thạch anh kỹ thuật 
   

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

  

II1201 
   

Mica 
   

   

II120101 
  

Mica Tấn 1,200.000 
 

   

II120102 
  

Sericite Tấn 350.000 
 

   

II120103 
  

Đá phiến sericite thu hồi từ khai thác sericite Tấn 120.000 
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II1202 
   

Thạch anh kỹ thuật 
   

   

II120201 
  

Thạch anh kỹ thuật Tấn 250.000 
 

   

II120202 
  

Thạch anh bột Tấn 1.050.000 
 

   

II120203 
  

Thạch anh hạt Tấn 1.500.000 
 

 

II13 
    

Pirite, phosphorite 
   

  

II1301 
   

Quặng Pirite (1) 
   

  

II1302 
   

Quặng phosphorite 
   

   

II130201 
  

Quặng Phosphorite có hàm lượng Tấn 500.000 
 

P2O5 < 20% 
   

II130202 
  

Quặng Phosphorite có hàm lượng Tấn 600.000 
 

20% < P2O5 < 30% 
   

II130203 
  

Quặng Phosphorite có hàm lượng Tấn 800.000 
 

P2O5 > 30% 
 

II14 
    

Apatit 
   

  

II1401 
   

ApatIt loại I 
   

   

II140101 
  

Apatit loại I dạng cục Tấn 1.400.000 
 

   

II140102 
  

Apatit loại I dạng bột Tấn 900.000 
 

  

II1402 
   

Apatit loại II Tấn 850.000 
 

  

II1403 
   

Apatit loại III Tấn 165.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

  

II1404 
   

Apatit loại tuyển Tấn 550.000 
 

 

II15 
    

Secpentin (Quặng secpentin) Tấn 125.000 
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II16 
    

Than antraxit hầm lò 
   

  

II1601 
   

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15) Tấn 1.306.000 
 

  

II1602 
   

Than cục 
   

   

II160201 
  

Than cục 1a, 1b, 1c Tấn 2.784.600 
 

   

II160202 
  

Than cục 2a, 2b Tấn 3.281.000 
 

   

II160203 
  

Than cục 3a, 3b Tấn 3.438.000 
 

   

II160204 
  

Than cục 4a, 4b Tấn 3.404.520 
 

   

II160205 
  

Than cục 5a, 5b Tấn 3.050.880 
 

   

II160206 
  

Than cục don 6a 6b, 6c Tấn 2.747.000 
 

   

II160207 
  

Than cục don 7a, 7b, 7c Tấn 1.351.560 
 

   

II160208 
  

Than cục don 8a, 8b, 8c Tấn 828.000 
 

  

II1603 
   

Than cám 
   

   

II160301 
  

Than cám 1 Tấn 2.606.000 
 

   

II160302 
  

Than cám 2 Tấn 2.713.000 
 

   

II160303 
  

Than cám 3a, 3b, 3c Tấn 2.237.760 
 

   

II160304 
  

Than cám 4a, 4b Tấn 1.706.880 
 

   

II160305 
  

Than cám 5a, 5b Tấn 1.349.040 
 

   

II160306 
  

Than cám 6a, 6b Tấn 1.065.120 
 

   

II160307 
  

Than cám 7a, 7b, 7c Tấn 803.040 
 

  

II1604 
   

Than bùn 
   

   

II160401 
  

Than bùn tuyển 1a, 1b Tấn 805.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

Ghi 

chú 
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Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 nguyên 

   

II160402 
  

Than bùn tuyển 2a, 2b Tấn 715.000 
 

   

II160403 
  

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c Tấn 568.000 
 

   

II160404 
  

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c Tấn 464.520 
 

 

II17 
    

Than antraxit lộ thiên 
   

  

II1701 
   

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15) Tấn 1.306.000 
 

  

II1702 
   

Than cục 
   

   

II170201 
  

Than cục 1a, 1b, 1c Tấn 2.784.600 
 

   

II170202 
  

Than cục 2a, 2b Tấn 3.281.000 
 

   

II170203 
  

Than cục 3a, 3b Tấn 3.438.000 
 

   

II170204 
  

Than cục 4a, 4b Tấn 3.404.520 
 

   

II170205 
  

Than cục 5a, 5b Tấn 3.050.880 
 

   

II170206 
  

Than cục don 6a, 6b, 6c Tấn 2.747.000 
 

   

II170207 
  

Than cục don 7a, 7b, 7c Tấn 1.351.560 
 

   

II170208 
  

Than cục don 8a, 8b, 8c Tấn 828.000 
 

  

II1703 
   

Than cám 
   

   

II170301 
  

Than cám 1 Tấn 2.606.000 
 

   

II170302 
  

Than cám 2 Tấn 2.713.000 
 

   

II170303 
  

Than cám 3a, 3b, 3c Tấn 2.237.760 
 

   

II170304 
  

Than cám 4a, 4b Tấn 1.706.880 
 

   

II170305 
  

Than cám 5a, 5b Tấn 1.349.040 
 

   

II170306 
  

Than cám 6a, 6b Tấn 1.065.120 
 

   

II170307 
  

Than cám 7a, 7b, 7c Tấn 803.040 
 

  

II1704 
   

Than bùn 
   

   

II170401 
  

Than bùn tuyển 1a, 1b Tấn 805.000 
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Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

   

II170402 
  

Than bùn tuyển 2a, 2b Tấn 715.000 
 

   

II170403 
  

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c Tấn 568.000 
 

   

II170404 
  

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c Tấn 464.520 
 

 

II18 
    

Than nâu, than mỡ 
   

  

II1801 
   

Than nâu Tấn 760.000 
 

  

III802 
   

Than mỡ 
   

   

II180201 
  

Than mỡ có độ tro khô Ak<40% Tấn 1.750.000 
 

   

II180202 
  

Than mỡ có độ tro khô Ak>40% Tấn 910.000 
 

 

II19 
    

Than khác 
   

  

II1901 
   

Than bùn Tấn 280.000 
 

  

II1902 
   

Than bùn tuyển khác Tấn 136.000 
 

  

II1903 
   

Than bã sàng Tấn 206.000 
 

  

II1904 
   

Xít thải than Tấn 192.000 
 

  

II1905 
   

Than cám trong than nguyên khai 0-15 mm Tấn 1.523.000 
 

  

II1906 
   

Than cục trong than nguyên khai 15-100 mm Tấn 2.302.000 
 

 

II20 
    

Kim cương, rubi, sapphire 
   

  

II2001 
   

Rubi thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng kg 800.000.000 
 

  

II2002 
   

Sapphire thô chưa phân loại theo kích thước, chất 

lượng 

kg 800.000.000 
 

  

II2003 
   

Corindon thô chưa phân loại theo kích thước, chất 

lượng 

kg 800.000.000 
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II21 
    

Emerald, alexandrite, opan (1) 
   

 

II22 
    

Adit, rodolite, pyrope, berin, spinen, topaz 
   

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

  

II2201 
   

Berin, mã não có màu xanh da trời, xanh nước biển, 

sáng ngọc 
Viên 600.000 

 

 

II23 
    

Thạch anh tinh thể màu; cryolite; opan quý màu 

trắng, đỏ lửa; birusa; nefrite 

   

  

II2301 
   

Thạch anh ám khói, trong suốt, tóc Tấn 800.000.0

00 

 

  

II2302 
   

Anmetit (thạch anh tím) Tấn 1.000.000.

000 

 

  

II2303 
   

Thạch anh tinh thể khác Tấn 25.000.00

0 

 

 

II24 
    

Khoáng sản không kim loại khác 
   

  

II2401 
   

Barit 
   

   

II240101 
  

Quặng Barit khai thác hàm lượng Tấn 40.000 
 

BaSO4<20% 
 

   

II240102 
  

Quặng Barit khai thác hàm lượng Tấn 110.000 
 

20% < BaSO4 < 40% 
 

   

II210103 
  

Quặng Barit khai thác hàm lượng Tấn 300.000 
 

40% < BaSO4 < 60% 
 

   

II240104 
  

Tinh quặng Barit hàm lượng 60% < BaSO4<70% Tấn 600.000 
 

   

II240105 
  

Tinh quặng Barit hàm lượng Tấn 800.000 
 

BaSo4 > 70% 
 

  

II2402 
   

Fluorit 
   

   

II240201 
  

Quặng Fluorit khai thác hàm lượng CaF2 < 20% Tấn 65.000 
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II240202 
  

Quặng Fluorit khai thác hàm lượng 20% < 

CaF2<30% 
Tấn 200.000 

 

   

II240203 
  

Quặng Fluorit khai thác hàm lượng 30% < 

CaF2<50% 
Tấn 500.000 

 

   

II240204 
  

Quặng Fluorit có hàm lượng 50% < CaF2<70% Tấn 2.500.000 
 

      

Quặng Fluorit có hàm lượng 70% 
   

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

   

II240205 
   

Tấn 3.000.000 
 

< CaF2<90% 
 

  

II2403 
   

Quặng Diatomite khai thác Tấn 210.000 
 

  

II2404 
   

Graphit 
   

   

II240401 
  

Quặng Graphit khai thác Tấn 600.000 
 

   

II240402 
  

Tinh quặng Graphit Tấn 6.600.000 
 

  

II2405 
   

Quặng Talc 
   

   

II240501 
  

Quặng Talc khai thác Tấn 630.000 
 

   

II240502 
  

Bột Talc Tấn 1.120.000 
 

  

II2406 
   

Bùn khoáng Tấn 910.000 
 

  

II2407 
   

Sét Bentonite 3 m 
210.000 

 

  

II2408 
   

Quặng Silic Tấn 560.000 
 

  

II2409 
   

Quặng Magnesit Tấn 875.000 
 

  

II2410 
   

Đá phong thủy 
   

   

II241001 
  

Gỗ hóa thạch chiều cao < 20 cm Viên 1.000.000 
 



                                                                            CÔNG BÁO/Số 03 + 04/Ngày 07-03-2022                                                                          40 

 
   

II241002 
  

Gỗ hóa thạch chiều cao 20-30 cm Viên 2.000.000 
 

   

II241003 
  

Gỗ hóa thạch chiều cao trên 30 cm Viên 3.000.000 
 

   

II241004 
  

Đá sắt nazodac giàu corindon hoặc safia kg 5.000 
 

   

II241005 
  

Calcite hồng, trắng, xanh kg 500.000 
 

   

II241006 
  

Fluorit có màu xanh da trời, tím, xanh Cửu long kg 500.000 
 

   

II241007 
  

Đá vôi, phiến vôi trang trí non bộ, phong thủy Tấn 1.000.000 
 

   

II241008 
  

Tourmaline đen Viên 500.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên Đơn 

vị tính 
Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 

Cấ

p 1 
Cấp 

2 
Cấp 3 Cấp 4 Cấp 

5 
Cấp 6 

   

II241009 
  

Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu, làm tranh đá 

quý, bột mài kích thước nhỏ hơn 2,5mm 
kg 3.000.000 

 

   

II241010 
  

Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu trang sức bán quý 

hoặc có kích thước từ 2,5mm trở lên 
Viên 400.000 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH  
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Phụ lục III 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐÓI VỚI SẢN PHẨM TỪ RỪNG Tự NHIÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 06 /1/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ĐVT: dóng 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 

Đơ

n vị 

tính 

Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 

III 
     

Sản phẩm của rừng tự nhiên 
   

 

III1 
    

Gỗ nhóm I 
   

  

III1

01 

   

Cẩm lai 
   

   

III1010

1 

  

Đường kính (D) <25cm m3 10.500.000 
 

   

III1010

2 

  

25cm < D < 50cm 
 

21.300.000 
 

   

III1010

3 

  

D > 50 cm m3 31.200.000 
 

  

III1

02 

   

Cẩm liên (cà gần) m3 5.110.000 
 

  

III1

03 

   

Dáng hương (giáng hương) m3 20.000.000 
 

  

III1

04 

   

Du sam m3 18.000.000 
 

  

III1

05 

   

Gỗ đỏ (Cà te/Hồ bì) 
   

   

III1050

1 

  

D<25cm m3 5.200.000 
 

   

III1050

2 

  

25cm < D < 50cm m3 19.600.000 
 

   

III1050

3 

  

D > 50 cm m3 28.200.000 
 

  

III1

06 

   

Gu 
   

   

III1060

1 

  

D<25cm m3 4.800.000 
 

   

III1060

2 

  

25cm < D < 50cm m3 10.200.000 
 

   

III1060

3 

  

D > 50 cm m3 13.300.000 
 

  

III1

07 

   

Gụ mật (Gõ mật) 
   

   

III1070

1 

  

D<25cm m3 3.300.000 
 

   

III1070

2 

  

25cm < D < 50cm m3 6.500.000 
 

   

III1070

3 

  

D > 50 cm m3 11.500.000 
 

  

III1

08 

   

Hoàng đàn m3 35.000.000 
 

  

III1

09 

   

Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ) m3 2.800.000.000 
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III1

10 

   

Huỳnh đường m3 7.000.000 
 

  

III1

11 

   

Hương 
   

   

III1110

1 

  

D<25cm m3 5.600.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên 
Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 
Đơn vị 

tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
   

III1110

2 

  

25cm < D < 50cm m3 13.900.000 
 

   

III1110

3 

  

D > 50 cm m3 21.400.000 
 

  

III1

12 

   

Hương tía m3 14.000.000 
 

  

III1

13 

   

Lát m3 9.500.000 
 

  

III1

14 

   

Mun m3 15.000.000 
 

  

III1

15 

   

Muồng đen m3 4.620.000 
 

  

III1

16 

   

Pơmu 
   

   

III1160

1 

  

D<25cm m3 6.552.000 
 

   

III1160

2 

  

25cm < D < 50cm m3 12.600.000 
 

   

III1160

3 

  

D > 50 cm m3 18.000.000 
 

  

III1

17 

   

Sơn huyết m3 7.000.000 
 

  

III1

18 

   

Trai m3 7.700.000 
 

  

III1

19 

   

Trắc 
   

   

III1190

1 

  

D<25cm m3 7.300.000 
 

   

III1190

2 

  

25cm<D<35cm m3 12.400.000 
 

   

III1190

3 

  

35cm<D<50cm 
 

21.600.000 
 

   

III1190

4 

  

50cm<D<65cm m3 51.730.000 
 

   

III1190

5 

  

D> 65cm m3 128.600.000 
 

  

III1

20 

   

Các loại khác 
   

   

III1200

1 

  

D<25cm m3 4.200.000 
 

   

III1200

2 

  

25cm < D < 35cm m3 7.600.000 
 

   

III1200

3 

  

35cm < D < 50cm m3 10.600.000 
 

   

1III200

4 

  

D > 50 cm m3 16.300.000 
 

 

III

2 

    

Gỗ nhóm II 
   

  

III2

01 

   

Cẩm xe m3 6.400.000 
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III2

02 

   

Đinh (đinh hương) 
   

   

III2020

1 

  

D<25cm m3 7.600.000 
 

   

III2020

2 

  

25cm < D < 50cm m3 11.400.000 
 

   

III2020

3 

  

D > 50 cm m3 13.000.000 
 

  

III2

03 

   

Lim xanh 
   

   

III2030

1 

  

D<25cm m3 6.700.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 
Đơn vị 

tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
   

III2030

2 

  

25cm < D < 50cm m3 10.800.000 
 

   

III2030

3 

  

D > 50 cm m3 14.000.000 
 

  

III2

04 

   

Nghiến 
   

   

III2040

1 

  

D<25cm m3 3.800.000 
 

   

III2040

2 

  

25cm < D < 50cm m3 7.500.000 
 

   

III2040

3 

  

D > 50 cm m3 10.200.000 
 

  

III2

05 

   

Kiền kiền 
   

   

III2050

1 

  

D<25cm m3 4.200.000 
 

   

III2050

2 

  

25cm < D < 50cm m3 7.300.000 
 

   

III2050

3 

  

D>50 cm m3 13.300.000 
 

  

III2

06 

   

Da đá m3 4.550.000 
 

  

III2

07 

   

Sao xanh m3 5.500.000 
 

  

III2

08 

   

Sến m3 7.600.000 
 

  

III2

09 

   

sến mật m3 5.500.000 
 

  

III2

10 

   

sến mủ 
 

3.700.000 
 

  

III2

11 

   

Táu mật m3 7.800.000 
 

  

III2

12 

   

Trai ly m3 11.500.000 
 

  

III2

13 

   

Xoay 
   

   

III2130

1 

  

D<25cm 
 

3.100.000 
 

   

III2130

2 

  

25cm < D < 50cm m3 4.500.000 
 

   

III2130

3 

  

D > 50 cm m3 6.500.000 
 

  

III2

14 

   

Các loại khác 
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III2140

1 

  

D<25cm m 3.400.000 
 

   

III2140

2 

  

25cm < D < 50cm m3 6.300.000 
 

   

III2140

3 

  

D > 50 cm m3 10.500.000 
 

 

III

3 

    

Gỗ nhóm III 
   

  

III3

01 

   

Bằng lăng m3 3.800.000 
 

  

III3

02 

   

Cà chắc (cà chí) 
   

   

III3020

1 

  

D<25cm m3 2.700.000 
 

   

III3020

2 

  

25cm < D < 50cm m3 3.800.000 
 

   

III3020

3 

  

D > 50 cm m3 4.200.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 
Đơn vị 

tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
  

III3

03 

   

Cà ổi m3 5.000.000 
 

  

III3

04 

   

Chò chỉ 
   

   

III3040

1 

  

D<25cm m3 2.900.000 
 

   

III3040

2 

  

25cm < D < 50cm m3 4.100.000 
 

   

III3040

3 

  

D > 50 cm m3 9.000.000 
 

  

III3

05 

   

Chò chai m3 5.000.000 
 

  

III3

06 

   

Chua khét m3 5.400.000 
 

  

III3

07 

   

Dạ hương m3 6.000.000 
 

  

III3

08 

   

Giỗi 
   

   

III3080

1 

  

D<25cm m3 6.300.000 
 

   

III3080

2 

  

25cm < D < 50cm m3 9.100.000 
 

   

III3080

3 

  

D > 50 cm m3 13.000.000 
 

  

III3

09 

   

Dầu gió m3 4.000.000 
 

  

III3

10 

   

Huỳnh m3 5.000.000 
 

  

III3

11 

   

Re mit m3 4.300.000 
 

  

III3

12 

   

Re hương m3 4.500.000 
 

  

III3

13 

   

Săng lẻ m3 6.000.000 
 

  

III3

14 

   

Sao đen m3 4.300.000 
 

  

III3

15 

   

Sao cát m 3.500.000 
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III3

16 

   

Trường mật m3 5.000.000 
 

  

III3

17 

   

Trường chua m3 5.000.000 
 

  

III3

18 

   

Vên vên „3 

m 
4.000.000 

 

  

III3

19 

   

Các loại khác 
   

   

III3190

1 

  

D<25cm n? 1.700.000 
 

   

III3190

2 

  

25cm < D < 35cm m3 3.300.000 
 

   

III3190

3 

  

35cm < D < 50cm m3 5.600.000 
 

   

III3190

4 

  

D > 50 cm m3 7.700.000 
 

 

III

4 

    

Gỗ nhóm IV 
   

  

III4

01 

   

Bô bô 
   

   

III4010

1 

  

Chiều dài <2m m3 1.600.000 
 

   

III4010

2 

  

Chiều dài >2m m3 2.800.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 
Đơn vị 

tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
  

III4

02 

   

Chặc khế m3 3.500.000 
 

  

III4

03 

   

Cóc đá m3 2.100.000 
 

  

III4

04 

   

Dầu các loại m3 3.000.000 
 

  

III4

05 

   

Re (De) m3 6.000.000 
 

  

III4

06 

   

Gội tía m3 6.000.000 
 

  

III4

07 

   

Mỡ m3 1.100.000 
 

  

III4

08 

   

Sến bo bo m3 3.000.000 
 

  

III4

09 

   

Lim sừng m3 3.000.000 
 

  

III4

10 

   

Thông m3 2.500.000 
 

  

III4

11 

   

Thông lông gà m3 4.500.000 
 

  

III4

12 

   

Thông ba lá m3 2.900.000 
 

  

III4

13 

   

Thông nàng 
   

   

III4130

1 

  

D<35cm m3 1.800.000 
 

   

III4130

2 

  

D> 35 cm m3 3.500.000 
 

  

III4

14 

   

Vàng tâm m3 6.000.000 
 

  

III4

15 

   

Các loại khác 
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III4150

1 

  

D<25cm m3 1.300.000 
 

   

III4150

2 

  

25cm < D < 35cm m3 2.500.000 
 

   

III4150

3 

  

35cm < D < 50cm m3 3.900.000 
 

   

III4150

4 

  

D > 50 cm m3 5.200.000 
 

 

III

5 

    

Gỗ nhóm V,VI, VII, VIII và các loại gỗ khác 
   

  

III5

01 

   

Gỗ nhóm V 
   

   

III5010

1 

  

Chò xanh m3 5.000.000 
 

   

III5010

2 

  

Chò xót 
 

2.300.000 
 

   

III5010

3 

  

Dải ngựa 
 

3.400.000 
 

   

III5010

4 

  

Dầu m3 3.800.000 
 

   

III5010

5 

  

Dầu đỏ m3 3.400.000 
 

   

III5010

6 

  

Dầu đồng m3 3.200.000 
 

   

III5010

7 

  

Dầu nước m3 3.000.000 
 

   

III5010

8 

  

Lim vang (lim xẹt) m3 4.500.000 
 

   

III5010

9 

  

Muồng (Muồng cánh dán) m3 1.900.000 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 
Đơn vị 

tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
   

III5011

0 

  

Sa mộc m3 4.500.000 
 

   

III5011

1 

  

Sau sau (Táu hậu) m3 700.000 
 

   

III5011

2 

  

Thông hai lá m3 3.000.000 
 

   

III5011

3 

  

Các loại khác 
   

    

III501130

1 

 

D<25cm m3 1.260.000 
 

    

III501130

2 

 

25cm < D < 50cm m3 2.500.000 
 

    

III501130

3 

 

D > 50 cm m3 4.400.000 
 

  

III5

02 

   

Gỗ nhóm VI 
   

   

III5020

1 

  

Bạch đàn m3 2.000.000 
 

   

III5020

2 

  

Cáng lò m3 3.000.000 
 

   

III5020

3 

  

Chò m3 3.200.000 
 

   

III5020

4 

  

Chò nâu m3 4.000.000 
 

   

III5020

5 

  

Keo m3 2.000.000 
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III5020

6 

  

Kháo vàng m3 2.200.000 
 

   

III5020

7 

  

Mận rừng m3 1.900.000 
 

   

III5020

8 

  

Phay m3 1.900.000 
 

   

III5020

9 

  

Trám hồng m3 2.400.000 
 

   

III5021

0 

  

Xoan đào m3 3.100.000 
 

   

III5021

1 

  

Sấu 
 

8.820.000 
 

   

III5021

2 

  

Các loại khác 
   

    

III502120

1 

 

D<25cm m3 910.000 
 

    

III502120

2 

 

25cm < D < 50cm m3 2.000.000 
 

    

III502120

3 

 

D > 50 cm 
 

3.500.000 
 

  

III5

03 

   

Gỗ nhóm VII 
   

   

III5030

1 

  

Gáo vàng m3 2.100.000 
 

   

III5030

2 

  

Lồng mức m3 2.800.000 
 

   

III5030

3 

  

Mò cua (Mù cua/Sữa) m3 2.100.000 
 

   

III5030

4 

  

Trám trắng m3 2.300.000 
 

   

III5030

5 

  

Vang trứng m3 2.800.000 
 

   

III5030

6 

  

Xoan m3 1.400.000 
 

   

III5030

7 

  

Các loại khác 
   

Mã nhóm, loại tài nguyên 
Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 

Đơ

n vị 

tính 

Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
    

III503070

1 

 

D<25cm m3 1.000.000 
 

    

III503070

2 

 

25cm < D < 50cm m3 2.000.000 
 

    

III503070

3 

 

D > 50 cm m3 3.500.000 
 

  

III5

04 

   

Gỗ nhóm VIII 
   

   

III5040

1 

  

Bồ đề m3 1.100.000 
 

   

III5040

2 

  

Bộp (đa xanh) m3 4.100.000 
 

   

III5040

3 

  

Trụ mỏ m3 840.000 
 

   

III5040

4 

  

Các loại khác 
   

    

III504040

1 

 

D<25cm m3 800.000 
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III504040

2 

 

D>25cm m3 1.960.000 
 

 

III

6 

    

Cành, ngọn, gốc, rễ 
   

  

III6

01 

   

Cành, ngọn m3 Bằng 10% giá bán gỗ tương 

ứng   

III6

02 

   

Gốc, rễ m3 Bằng 30% giá bản gỗ tương 

ứng  

III

7 

    

Củi Ste 

= 
490.000 

 

       

0,7

m3 

  

 

III

8 

    

Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô 
   

  

III8

01 

   

Tre 
   

   

III8010

1 

  

D<5cm Cây 7.700 
 

   

III8010

2 

  

5cm<D<6cm Cây 12.600 
 

   

III8010

3 

  

6cm<D<10cm Cây 21.000 
 

   

III8010

4 

  

D> 10 cm Cây 30.000 
 

  

III8

02 

   

Trúc Cây 7.000 
 

  

III8

03 

   

Nứa 
   

   

III8030

1 

  

D<7cm Cây 2.800 
 

   

III8030

2 

  

D> 7 cm Cây 5.600 
 

  

III8

04 

   

Mai 
   

   

III8040

1 

  

D<6cm Cây 12.600 
 

   

III8040

2 

  

6cm<D<10cm Cây 21.000 
 

   

III8040

3 

  

D>10 cm Cây 30.000 
 

  

III8

05 

   

Vầu 
   

   

III8050

1 

  

D<6cm Cây 7.700 
 

Mã nhóm, loại tài nguyên Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 
Đơn vị 

tính 
Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
   

III8050

2 

  

6cm<D<10cm Cây 14

.700 

 

   

III8050

3 

  

D > 10 cm Cây 21

.000 

 

  

III8

06 

   

Tranh Cây 
  

  

III8

07 

   

Giang Cây 
  

   

III8070

1 

  

D<6cm Cây 4.200 
 

   

III8070

2 

  

6cm < D < 10cm Cây 7.000 
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III8070

3 

  

D > 10 cm Cây 12

.600 

 

  

III8

08 

   

Lồ ô 
   

   

III8080

1 

  

D<6cm Cây 5.600 
 

   

III8080

2 

  

6cm < D < 10cm Cây 10

.500 

 

   

III8080

3 

  

D > 10 cm Cây 15

.000 

 

 

III

9 

    

Trầm hương, kỳ nam 
   

  

III9

01 

   

Trầm hương 
   

   

III9010

1 

  

Loại 1 kg 350.000.000 
 

   

III9010

2 

  

Loại 2 kg 70.000.000 
 

   

III9010

3 

  

Loại 3 kg 14.000.000 
 

  

III9

02 

   

Kỳ nam 
   

   

III9020

1 

  

Loại 1 kg 770.000.000 
 

   

III9020

2 

  

Loại 2 kg 539.000.000 
 

 

III

10 

    

Hồi, quế, sa nhân, thảo quả 
   

  

III1

001 

   

Hồi 
   

   

III1001

01 

  

Tươi kg 56

.000 

 

   

III1001

02 

  

Khô kg 80

.000 

 

  

III1

002 

   

Quế 
   

   

III1002

01 

  

Tươi kg 25

.000 

 

   

III1002

02 

  

Khô kg 90

.000 

 

  

III1

003 

   

Sa nhân 
   

   

III1003

01 

  

Tươi kg 105.000 
 

   

III1003

02 

  

Khô kg 210.000 
 

  

III1

004 

   

Thảo quả 
   

   

III1004

01 

  

Tươi kg 84

.000 

 

Mã nhóm, loại tài nguyên 
Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 

Đơ

n vị 

tính 

Giá tính thuế 

tài nguyên 
Ghi chú 

Cấ

p 1' 
Cấ

p 2 
Cấp 

3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 
   

III1004

02 

  

Khô 
 

280.000 
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơ

n vị 

tính 

Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5  Cấp 6 

V 
     

Nước thiên nhiên 
   

 

V1 

    

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên 

nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp 

   

  

V101 

   

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, 

đóng hộp 

   

   

V10101 

  

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng 

chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai 

phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) 

3 
m 200.000 

 

   

V10102 

  

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng 

chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không 

phải lọc một số hợp chất vô cơ) 

3 
m 500.000 

 

   

V10103 

  

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, 

đóng hộp 
3 

m 
1.100.00

0 

 

   

V10104 
  

Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ 

du lịch... 
3 

m 20.000 
 

  

V102 
   

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp 
   

   

V10201 
  

Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp 3 m 100.000 
 

   

V10202 
  

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp 3 m 500.000 
 

 

V2 
    

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch 
   

  

V201 
   

Nước mặt 3 m 4.250 
 

  

V202 
   

Nước dưới đất (nước ngầm) 3 m 4.000 
 

Phụ lục IV BIỂU GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYEN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày  06/1/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh). 

ĐVT: đồng 
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Mã nhóm, loại tài nguyên 

Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên 
Đơ

n vị 

tính 

Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

Ghi 

chú 
Cấp 

1 

Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   Cấp 6 

 

V3 
    

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác 
   

  

V301 

   

Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, 

nước đá 
3 

m 50.000 

 

  

V302 
   

Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng 3 m 40.000 
 

  

V303 
   

Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như làm mát, vệ sinh 

công nghiệp, xây dựng 
3 m 3.000 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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Phụ lục V BIỂU GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYEN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN KHÁC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 06/1/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ĐVT: đồng 

Mã nhóm, loại tài nguyên 
Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài 

nguyên 
Đơn 

vị tính 

Giá tính 

thuế tài 

nguyên 

(đồng) 

Ghi 

chú 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 

VII 
     

Khí CO2 thu hồi từ nước khoáng thiên 

nhiên 
tấn 2.300.000 

 

ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
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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: 04 /2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày  07 tháng 01 năm 2022 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các 

trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu 

giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-123-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-thu-tien-su-dung-dat-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-367263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
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lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 549/TTr-STC 

ngày 05 tháng 12 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất 

đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức 

đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công 

lập tự chủ tài chính; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết; đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước và các văn bản có liên quan. 

Điều 3. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường 

hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-77-2014-tt-btc-huong-dan-46-2014-nd-cp-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-237817.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-46-2014-nd-cp-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-234575.aspx
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thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

1. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

không thông qua hình thức đấu giá, cụ thể như sau: 
 

STT Nội dung 

Mức tỷ lệ (%) tính đơn giá 

thuê đất 

Đất thương 

mại, dịch vụ 

Đất sản xuất 

kinh doanh 

phi nông 

nghiệp 

1 

Khu vực thành phố Hòa Bình (trừ các dự  án trong 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án 

thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến 

khích đầu tư) 

 

 

1.1 

Các khu đất thuộc địa bàn các phường Phương Lâm, 

Đồng Tiến, Tân Thịnh, Tân Hòa, Thịnh Lang, Quỳnh 

Lâm và Hữu Nghị 

1,5 1,4 

1.2 Các khu đất thuộc các phường còn lại  1,3 1,2 

1.3 Các khu đất thuộc các xã (trừ các xã vùng III) 1,1 1 

2 

Khu vực huyện Lương Sơn (trừ các dự án trong 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án 

thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến 

khích đầu tư) 

 

 

2.1 Các khu đất thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn 1,3 1,2 

2.2 Các khu đất còn lại (trừ các xã vùng III) 1,1 1 

3 

Khu vực các huyện còn lại (trừ huyện Đà Bắc, Mai 

Châu, các dự án trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu 

tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư) 

 

 

3.1 Các khu đất thuộc địa bàn thị trấn tại các huyện 1,1 1 

3.2 Các khu đất còn lại (trừ các xã vùng III) 1 0,9 

4 

Khu vực huyện Đà Bắc, Mai Châu (trừ các xã vùng 

III, các dự án trong các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, 

lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư) 

1 0,9 

5 

Các xã thuộc vùng III, các dự án sử dụng đất vào 

mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản 

0,5 0,5 

6 Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp    
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STT Nội dung 

Mức tỷ lệ (%) tính đơn giá 

thuê đất 

Đất thương 

mại, dịch vụ 

Đất sản xuất 

kinh doanh 

phi nông 

nghiệp 

6.1 Trên địa bàn thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn  1,3 1,2 

6.2 
Trên địa bàn các huyện (trừ huyện Đà Bắc, Mai 

Châu) 
1,1 1 

6.3 Trên địa bàn các huyện Đà Bắc, Mai Châu 1 0,9 

7 

Các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa 

bàn tỉnh (không thuộc khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp) 

1 0,9 

8 

Các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư 

trên địa bàn tỉnh (không thuộc khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp) 

0,8 0,7 

 

 

2. Xác định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm 

a) Đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm (không 

phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định của 

pháp luật đất đai, tiền thuê đất được xác định như sau: 

-  Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất bằng 

30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm có cùng mục đích sử dụng. 

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn 

giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê bằng 30% đơn giá thuê đất trên 

bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có 

cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất. 

b) Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây 

dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài 

phần diện tích đất trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì số tiền thuê đất phải nộp 

của phần diện tích vượt thêm này được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

3. Xác định đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy 

định tại Điều 10 Luật Đất đai. 

Đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định như sau: 
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a) Đối với phần diện tích đất không có mặt nước, xác định đơn giá thuê đất 

trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê theo quy định. 

b) Đối với phần diện tích đất có mặt nước sử dụng làm mặt bằng sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp thì đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm 

hoặc đơn giá thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí 

liền kề có cùng mục đích sử dụng. 

Điều 4. Cơ quan xác định đơn giá thuê đất 

− Căn cứ giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Bảng giá 

đất, hệ số điều chỉnh giá đất và mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá 

thuê đất quy định tại quyết định này, Cục trưởng Cục Thuế quyết định đơn giá 

thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; Chi cục trưởng Chi cục Thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền 

thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

− Những nội dung khác liên quan đến việc thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm thực hiện theo Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

77/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 5. Xử lý chuyển tiếp 

1. Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định đơn giá thuê đất và còn trong thời 

gian ổn định đơn giá thuê đất thì tiếp tục thực hiện đơn giá thuê đất đến hết thời 

gian ổn định đó. Hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất thì thực hiện điều chỉnh 

đơn giá thuê đất theo quy định tại Quyết định này.  

2. Các trường hợp đến hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất trước thời điểm 

Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa thực 

hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất thì việc điều chỉnh đơn giá thuê đất được thực 
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hiện theo chính sách tại thời điểm đến hạn điều chỉnh, không phụ thuộc vào thời 

điểm thực hiện điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022 và thay thế 

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất; 

đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định số 22/2014/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tỷ lệ 

phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt 

nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:  07 /2022/QĐ-UBND 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Hòa Bình, ngày 17  tháng 01 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát 

thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ 

mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và 

Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách tham 

gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số  195/TTr-LĐTBXH ngày 30/12/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định  quản lý, lập danh sách, 

cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và 

hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 như sau: “Đối với người đã hiến bộ 

phận cơ thể theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ giấy 

ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hiến bộ phận cơ thể cấp cho 

đối tượng này để cấp thẻ bảo hiểm y tế, hằng quý, bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp 

số thẻ bảo hiểm y tế đã cấp làm hồ sơ thanh toán kinh phí”.  

2. Sửa đổi điểm b, khoản 6, Điều 2 như sau:  

“Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Thẻ BHYT được cấp từ ngày 01/01 đến ngày 

31/12 của năm đó, trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được danh sách 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế kèm theo quyết định phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện sau ngày 01/01 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT có 

giá trị sử dụng được xác định từ ngày 01 tháng sau liền kề của tháng quyết định 

phê duyệt danh sách của Ủy ban nhân dân huyện đến ngày 31/12 của năm đó” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 như sau: “Người bị mất thẻ bảo hiểm 

y tế, đổi thẻ bảo hiểm y tế phải lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin người 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo 

Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; 

Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 

595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2022. Các nội 

dung khác thực hiện theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

54/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

    Bùi Văn Khánh 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:  04 /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   04  tháng  01  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực  

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 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; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

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 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 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 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-SKHĐT ngày 30/3/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình; 

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

146/TTr-SKHĐT ngày 27/12/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

(TTHC) sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư (04 thủ tục), lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (01 thủ tục) thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 được 

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 tư tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: 

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

Điều 2. Các TTHC công bố tại Quyết định này được 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 tư:  

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ Quyết 

định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt. Thời gian trước ngày 10/01/2022. 

+ 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 được 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 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://soke/
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Phụ lục  

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  TRONG  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ  

THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04 /QĐ-UBND ngày 04  tháng 01  năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  
Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

(Sửa đổi, bổ sung 05 TTHC công bố tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 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 

I Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

1 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, quyết 

định chủ trương đầu tư dự án 

PPP do nhà đầu tư đề xuất 

1.009491.000.00.00.H28 

45 ngày, trong 

đó: 

- Thời gian 

thẩm định: 

Không quá 30 

ngày. 

- Thời hạn phê 

duyệt quyết 

định chủ 

trương đầu tư: 

Không quá 15 

ngày. 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư 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; 

- Hội đồng thẩm 

định cấp cơ sở 

hoặc đơn vị được 

giao nhiệm vụ 

thẩm định. 
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2 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi, quyết định 

phê duyệt dự án PPP do nhà 

đầu tư đề xuất 

1.009492.000.00.00.H28 

75 ngày, trong 

đó:  

- Thời gian 

thẩm định: 

Không quá 60 

ngày. 

- Thời hạn phê 

duyệt dự án 

PPP: Không 

quá 15 ngày. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

3  

Thẩm định nội dung 

điều chỉnh chủ trương đầu tư, 

quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án PPP do 

nhà đầu tư đề xuất 

1.009493.000.00.00.H28 

45 ngày, trong 

đó: 

- Thời gian 

thẩm định: 

Không quá 30 

ngày. 

- Thời hạn phê 

duyệt quyết 

định điều chỉnh 

chủ trương đầu 

tư dự án PPP: 

Không quá 15 

ngày. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

- Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư 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; 

- Hội đồng thẩm 

định cấp cơ sở 

hoặc đơn vị được 

giao nhiệm vụ 

thẩm định. 

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 tư 

75 ngày, trong 

đó: 

- Thời hạn thẩm 

định: Không 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 
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đề xuất 

1.009494.000.00.00.H28 

quá 60 ngày. 

- Thời hạn phê 

duyệt: Không 

quá 15 ngày. 

II Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Danh mục dự án đầu tư có sử 

dụng đất do nhà đầu tư đề xuất 

(đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư) 

2.002283.000.00.00.H28 

 

40 ngày, trong 

đó: 

- Trong thời 

hạn 30 ngày kể 

từ khi nhận 

được đề xuất, 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư phối 

hợp với các cơ 

quan có liên 

quan tổng hợp 

danh mục dự 

án đầu tư có sử 

dụng đất; đánh 

giá việc đáp 

ứng đầy đủ 

điều kiện xác 

định dự án đầu 

tư có sử dụng 

đất quy định 

khoản 4 Điều 

108 Nghị định 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Hòa Bình 

Không 

- Luật Đấu thầu số 

43/2014/QH13 ngày 

26/11/20; 

- Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 

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 tư số 

09/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16/11/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 
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số 

31/2021/NĐ-

CP; xác định 

yêu cầu sơ bộ 

về năng lực, 

kinh nghiệm 

của nhà đầu 

tư, báo cáo 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

- Trong thời 

hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận 

được báo cáo 

của Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh xem 

xét, phê duyệt 

danh mục dự 

án đầu tư có sử 

dụng đất, trong 

đó bao gồm 

yêu cầu sơ bộ 

về năng lực, 

kinh nghiệm 
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của nhà đầu 

tư. 
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

––––––––––––– 

 

1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương 

đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất 

1.1 Trình tự thực hiện 

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

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

thẩm quyền (Ủy ban nhân dân tỉnh) qua cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 

theo phương thức PPP (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình (Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương 

Lâm, 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 tư 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 tư 

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

- Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ 

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

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

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Số 485, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình); 

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 tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Trung tâm phục vụ Hành chính công trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

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

định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

- Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phương chủ trì thẩm 

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

luật về đầu tư công trong trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, gửi 

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định; 
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- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được 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 trương đầu tư dự án. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. 

1.3. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư; 

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư 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 (trường hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nước 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 trương đầu tư; 

+ Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư; 

+ 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 trương đầu tư; 

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

1.4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ. 

1.5. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày. 

 1.6. Cơ quan thực hiện:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực 

hiện nhiệm vụ thẩm định. 

1.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

1.8. 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 tư đề xuất. 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất. 

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

1.10. 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 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 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 trương đầu tư dự án 

PPP. 

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có) 

- Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương 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 được cơ quan có thẩm quyền tổ chức 

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

cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Phù hợp với chiến lược, 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 tư 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. 

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

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

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

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 
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- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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;    

 

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

PPP do nhà đầu tư đề xuất 

2.1. Trình tự thực hiện 

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

được thực hiện như sau: 

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

trương đầu tư, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình (Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương 

Lâm, thành phố Hòa Bình). 

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được 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 trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

2.3. 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 trương đầu tư; 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

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

giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trường 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 trương đầu tư; 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dư án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

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

2.4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ. 

2.5. Thời hạn giải quyết  

- Thời gian thẩm định: Không quá 60 ngày. 

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

 2.6. Cơ quan thực hiện:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

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

hiện nhiệm vụ thẩm định. 

2.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

2.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

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

đề xuất. 

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

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

2.10. 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 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 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. 

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

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
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- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

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

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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;    

3. Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất 

3.1. Trình tự thực hiện 

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

điều chỉnh 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 tỉnh: 

- Nhà đầu tư lập nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm 

cơ sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm 

phục vụ Hành chính công tỉnh; 

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

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

- Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phương chủ trì thẩm 

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

luật về đầu tư công trong trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, gửi 

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

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

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn vị chuẩn bị dự án PPP; 

- 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 trương đầu tư dự án. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. 

3.3. Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung 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 trương đầu tư; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 
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+ Văn bản chấp thuận nhà đầu tư 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 (trường hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nước 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 dư án PPP bao 

gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

+ Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

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

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

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

3.4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ.  

3.5. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP: 

Không quá 15 ngày. 

 3.6. Cơ quan thực hiện:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

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

hiện nhiệm vụ thẩm định. 

3.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

3.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

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

chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; 

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất. 

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

3.10. 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 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư bao gồm: 
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- 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 trương đầu tư dự án 

PPP. 

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

3.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

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

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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;    

 

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 tư đề xuất 

4.1. 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 tư đề xuất được thực hiện như sau: 

- Nhà đầu tư lập tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án, gửi đến Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; 

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

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn vị chuẩn bị dự án PPP; 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. 

4.3. Thành phần hồ sơ 

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

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

+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, 

nếu có); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường 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 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 trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

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

4.4. Số bộ hồ sơ: 10 bộ.  

4.5. Thời hạn giải quyết 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày. 

 4.6. Cơ quan thực hiện:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

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

hiện nhiệm vụ thẩm định. 

4.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

4.8. 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 tư đề xuất; 

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

4.9. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 
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4.10. 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 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 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. 

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

4.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

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

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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;    

 

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

với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)  

5.1. Trình tự thực hiện 

- Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình (Số 485, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình); 

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

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

nghiệm của nhà đầu tư, 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 tư có sử dụng đất. 

5.2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình;.  

5.3. Thành phần hồ sơ:  
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Hồ sơ đề xuất dự án do nhà đầu tư chuẩn bị bao gồm các nội dung sau đây: 

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

kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận; 

- Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô 

đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, 

thời hạn, tiến độ đầu tư; 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 tư;  

- 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 được duyệt;  

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

5.4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ 

5.5. Thời hạn giải quyết:  

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

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

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

sử dụng đất quy định khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; xác định 

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

ban nhân dân cấp tỉnh. 

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

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

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

nghiệm của nhà đầu tư. 

 5.6. Cơ quan thực hiện:  

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

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh . 

5.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

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

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

thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. 

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

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

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

5.12. 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 tư; 
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- 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 tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất. 

- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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;    
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Phần III 

MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI KÈM THEO NỘI DUNG TTHC 

 

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 tư 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 

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 như sau: 
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(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 

nước được phân công 

1 

Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn 

dự án để đầu tư theo phương 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 tư; khả năng thu hồi 

vốn cho nhà đầu tư 

Báo cáo 

bằng văn 

bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

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 nước. 

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 tư 

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 

nước được 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 tư Báo cáo bằng 
Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 
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văn bản quan, đơn vị] 

3 

Sự phù hợp với yêu cầu về 

phương án kỹ thuật, công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lượng 

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 lượng được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về 

xây dựng, pháp luật khác có 

liên quan 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

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; 

phương 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 tư 

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 tư vấn thẩm tra (nếu có) 

- Căn cứ pháp lý. 

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

được đính kèm Kế hoạch thẩm định dưới dạng Phụ lục). 

- Dự kiến số lượng 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 tư vấn thẩm tra. 
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3. Địa điểm và phương tiện làm việc 

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

lưu 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 dưới 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 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Chương 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 thường trực Hội 

đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thường 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 tư vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tư 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 lượng báo cáo, thời gian nộp báo cáo, 

nội dung tương ứng từng báo cáo. 

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 trương đầu tư 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 hướng dẫn các nội dung được trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư 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 tư lập BCNCTKT theo các nội dung được hướng dẫn dưới 

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

BCNCTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư 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 tư 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 tư. 

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

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư. 

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

lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường 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 tư hướng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phương thức PPP. 

 2. Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tư của dự án. 
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3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lược, 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 tương 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 trương đầu tư (hoặc điều chỉnh 

chủ trương đầu tư). 

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

4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập BCNCTKT (trường hợp dự án 

do nhà đầu tư 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 (trường hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nước 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 TRƯƠNG 

ĐẦU TƯ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ) 

 1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư). 

2. Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư). 

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 trương đầu tư (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 TƯ DỰ ÁN 

1.  Bối cảnh chung 

- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phương trong giai đoạn dự án được triển khai. 

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

trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 
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- Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lược, 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 

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

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

- Trường 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. 

- Trường 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 hưởng tích cực, tiêu 

cực của các dự án đó đối với dự án được đề xuất. 

4. Lợi thế của việc đầu tư theo phương thức PPP 

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tư theo phương thức PPP so với 

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

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư 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 cư 

Phân tích tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đến xã 

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

dân cư 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 được 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 được 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 được triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên quan 

đến dự án (nếu có). 

 4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài nguyên khác (nếu có) 
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Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước và tài nguyên khác (nếu có) được 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, thuyết 

minh sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đang được 

đề xuất theo quy định hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

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

- Nội dung phương án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT được lập theo quy 

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

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

phần xây dựng). 

 - Trường hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phương 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 phương án kiến trúc. 

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

án; sản phẩm, dịch vụ công được 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 

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

tổng mức đầu tư của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tư được đề xuất 

phương án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng 

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

và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

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

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

 - Trường 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 lượng cao, 

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

trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, 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. Phương án phân chia dự án thành phần (nếu có) 



                                    CÔNG BÁO/Số 03 + 04/Ngày 07-03-2022                90 

 

Trường hợp dự án PPP dự kiến được tách thành một số dự án thành phần, 

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

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

MÔI TRƯỜNG 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 dưới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy đổi được thành tiền (được sử dụng 

để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế). 

- Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng không định giá được (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc đẩy tăng trưởng 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 lượng cuộc sống của người 

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) 

Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc 

đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư và khai thác, được 

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 được tính toán sơ bộ trong bước 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 được xác định theo quy 

định của từng ngành. Trường hợp chưa được 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 

nhưng 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 
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Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án. 

Trường hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lượng và quy đổi được 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. 

4. Tác động môi trường 

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường như đối với dự án đầu tư công. 

5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước (nếu có) 

Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tư 

Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết 

quốc tế về đầu tư. 

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 tư và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tư được 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 dưỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tư 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; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Dự báo nhu cầu 

- Phân tích lưu lượng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, 

sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp. 

- Dự báo tốc độ tăng trưởng của nhu cầu trong tương lai, làm cơ sở xem 

xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phương án tài chính. 

 - Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao 
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tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

3. Phương án tài chính sơ bộ của dự án 

Trình bày nội dung phương 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 tư: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật được lựa chọn, 

BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương 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 nước 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 tư công, giá trị tài sản công (được 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); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phương thức thanh toán) cho nhà đầu tư thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm, 

- Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư trong trường 

hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nước (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 được 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 ưu đãi đảm bảo phương 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 phương án tài chính và các thông số đầu vào của 

mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án được xem xét trên cơ sở chỉ 

tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV). 
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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 dương (>0) và được 

tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị dòng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được 

(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 phương 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: 

- Phương án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ. 

- Phương án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu 

hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả năng 

chi trả của cộng đồng người 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 

dự án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư 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 trường, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ được lựa 

chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ương, 

địa phương, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị 

trường, lưu lượng...), 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 trường, cơ chế chia 
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sẻ phần giảm doanh thu...). 

3. Ưu đãi, bảo đảm đầu tư 

Đề xuất ưu đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc 

của địa phương), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện kèm 

theo cũng như 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 phương án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước 

và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trước 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 

- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tư, 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 phương thức giám sát chất lượng công trình; giám sát thực hiện hợp 

đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phương 

thức nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác công trình 

dự án, cung cấp dịch vụ. 

6. Lựa chọn nhà đầu tư 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên 

bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tư; 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 nước, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Trường 

hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, thuyết minh sự cần thiết, cơ 

sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với 

nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuyết minh về cơ 

sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong nước phù hợp với các cam kết 

quốc tế về đầu tư. 

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 trương đầu tư; lập, thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn nhà 
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đầu tư 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 tư đối 

với dự án tại bước 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 nước dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình 

thức chỉ định nhà đầu tư). 

- 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 lượng cao, bảo vệ 

môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, thuyết minh nội dung yêu cầu 

sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tư theo 

phương 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 trương đầu tư dự án và xác định các nội dung cần được 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 được thực hiện theo các 

nội dung hướng dẫn dưới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm 

vụ thẩm định cần đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất 

phương án giải quyết trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần 

bổ sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án. 

Trường hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, 

Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được 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 tư 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 tư. 

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

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính sơ bộ. 

 10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư. 

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

lựa chọn nhà đầu tư (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. Trường hợp không thành lập Hội đồng 

thẩm định, đơn vị được giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn 
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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 tư theo phương thức PPP 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu 

tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Tính cần thiết phải đầu tư dự án. 

- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tư theo quy định của Luật PPP. 

- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

quyết định phê duyệt dự án. 

- Lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức 

đầu tư khác. 

- Khả năng bố trí vốn nhà nước trong trường hợp có nhu cầu sử dụng vốn 

nhà nước. 

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 lược, 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 tư, 

 - Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có). 

3. Hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư 

a)  Hiệu quả đầu tư của dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của phương án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ. 

- Trường 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 lượng cao, 

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

trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, xem xét sự phù hợp của 

các nội dung này. 

- Trường hợp dự án được đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, 

xem xét sự phù hợp của đề xuất. 
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- 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 được đánh giá là đạt 

hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trường 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 trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 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 nước của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài chính 

và sơ bộ phương án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi NPV 

dương (>0). 

- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư nhằm 

làm tăng tính khả thì của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư 

PPP. 

4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự án 

Trường 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 doanh 

thu theo quy định của pháp luật. 

- Sự phù hợp của phương 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 nước, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước trong trường hợp 

chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tương ứng. 

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công: tổng hợp báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công 

theo pháp luật về đầu tư công. 

- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp 

dành để chi thường xuyên của cơ quan nhà nước, 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 

tương ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nước tham gia: 

Tổng hợp giá trị tài sản công được 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 
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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 tư. 

- 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 ương và địa phương, khả năng chi trả của cộng đồng 

người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án. 

7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 

- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án 

được 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. 

- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước 

hoặc đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà đầu 

tư do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà 

nước, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước 

do dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 

nước ngoài theo pháp luật về đầu tư, 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 tư. Trường 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 lượng 

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

độ cao đến môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường, xem xét sự phù hợp 

các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. 

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 trường hợp sau đây: 

1. Trường hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và được 

đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, 

kiến nghị cấp có thẩm quyền: 

a) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giao 

nhà đầu tư 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. 



                                    CÔNG BÁO/Số 03 + 04/Ngày 07-03-2022                100 

 

2. Trường hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phương án sau: 

a) Phương án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tư điều chỉnh 

BCNCTKT. 

b) Phương án 2: Không phê duyệt BCNCTKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT 

(QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

_______ 

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 trương đầu tư dự án... theo phương thức đối tác công tư (PPP) 
____________ 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 

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 trương đầu tư (tên dự án) với các 

nội dung sau: 

1. Mục tiểu dự án 

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 nước, tài nguyên khác (nếu có) 

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án 

7. Sơ bộ phương án tài chính của dự án 

a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 
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nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nước trong dự án PPP (nếu có) 

b) Vốn nhà nước 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 thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cư, 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 thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ 

xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tư. 

- Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ trương 

đầu tư nêu phương thức thanh toán cho nhà đầu tư (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) 

8. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư 

a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối 

tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có) 

b) Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều 

kiện hưởng ưu đãi (nếu có) 

c) Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có) 

d) Các bảo đảm đầu tư khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối 

tượng và điều kiện hưởng 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 

được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 82 của Luật PPP như sau: Điều kiện, phương 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 tư đề xuất dự án (trường hợp 

dự án do nhà đầu tư đề xuất) 

11. Các nội dung cần thiết khác 

Đối với từng trường hợp cụ thể, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung các 

nội dung sau: 
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- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết 
định chủ trương đầu tư nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa 
chọn nhà đầu tư; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. 

- Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 
sáng tạo, quyết định chủ trương đầu tư nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm 
năng lượng, yêu cầu về bảo vệ môi trường tương ứng để thực hiện việc khảo sát 
sự quan tâm của nhà đầu tư 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 tư 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 nước và được đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư: 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 tướng Chính phủ chấp 
thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư.] 

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có). 

4. Các nội dung khác (nếu có). 

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 tư 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 
trương đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng thẩm định/đơn vị được giao 
nhiệm vụ thẩm định; 
- Các cơ quan liên quan khác; 
- Lưu:...................... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

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

Tên người đại diện 
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Phụ lục 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 

hướng dẫn các nội dung được 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 tư lập BCNCKT theo các nội dung được hướng dẫn dưới đây. Trường 

hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCKT, đơn vị 

chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư 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 tư 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 tư. 

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

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính. 

 10. Thời gian thực hiện dự án. 

 11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư 

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

lựa chọn nhà đầu tư (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 tư hướng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phương thức PPP. 

2.  Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tư của dự án. 

3.  Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát 
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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 bước lập, 

thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trương đầu tư. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương 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). 

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

4. Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có). 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (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 tư về việc 

giao nhà đầu tư 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 trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có). 

6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

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

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1.  Bối cảnh chung 
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- Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phương trong giai đoạn dự án được triển khai; các điều kiện, môi trường tự nhiên 

tác động đến dự án. 

- Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hưởng 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 lược, 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 phương. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

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

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

- Trường 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. 

- Trường 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 

dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự 

án được đề xuất; thuyết minh tác động tích cực cũng như ảnh hưởng tiêu cực của 

các dự án đó đối với dự án được đề xuất. 

- Trường 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 tư theo phương thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tư theo phương thức PPP 

so với hình thức đầu tư khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn 

vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân. 

5. Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc đầu tư thực hiện dự án 

- Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu tư 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 tư. 

- 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 tư và bên cho vay 



                                    CÔNG BÁO/Số 03 + 04/Ngày 07-03-2022                108 

 

- Thuyết minh quá trình tổ chức khảo sát, nội dung khảo sát ý kiến nhà đầu 

tư, bên cho vay (nếu có). 

- Phân tích kết quả khảo sát bao gồm: các nội dung của BCNCKT được 

điều chỉnh căn cứ kết quả khảo sát; số lượng nhà đầu tư, bên cho vay quan tâm 

dự án; danh sách ngắn nhà đầu tư 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 lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm 

có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ 

môi trường (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 phương và ngành, lĩnh vực. 

- Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực trạng được giải quyết; số lượng đối 

tượng hưởng lợi từ dự án; quy mô, công suất dự án cần đạt được 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; trường hợp cần phân kỳ đầu tư, 

nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho phù hợp với dự báo về tăng trưởng 

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 được 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). Trường 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 hưởng của các dự án đó đối với dự án đang 

được đề xuất, 

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

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

sử dụng để thực hiện dự án. 

5.  Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được giải phóng, thuyết minh phương 
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án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đang được đề xuất theo quy định 

hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp 

-  Xác định các phương án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở quy mô, công suất 

của dự án; tiêu chuẩn chất lượng, 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 lượng 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 lượng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

-  Mô tả về phương án kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn. Đây là cơ sở để 

tính toán tổng mức đầu tư của dự án. Nêu rõ việc nhà đầu tư được đề xuất phương 

án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng chỉ số đánh giá chất lượng 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 

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. 

 - Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư 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 

phương thức quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong dự án PPP (tiểu 

dự án hoặc hạng mục). 

 - Trường hợp khảo sát thị trường về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và nêu các nội dung được 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 được lập theo quy định của pháp 

luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc được 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 TRƯỜNG, 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 dưới đây: 

-  Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy đổi được thành tiền (được sử dụng 
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để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án). 

- Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng không định giá được (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc đẩy tăng trưởng 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 lượng cuộc sống của người 

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, được quy đổi về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu 

quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dương (>0) và được 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 được xác định theo quy 

định của từng ngành. Trường hợp chưa được 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 

nhưng 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 tư mang lại trên tổng chi phí bỏ 

ra trong quá trình đầu tư và khai thác đã được 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 được tính 

theo công thức sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n, re có ý nghĩa tương tự như 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 
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hồi nguồn vốn đầu tư và chi phí vận hành, đạt được sự hòa vốn. EIRR bằng giá 

trị tỷ suất chiết khấu (re) trong trường hợp ENPV = 0 và được xác định thông 

qua việc giải phương trình sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n có ý nghĩa tương tự như 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 được 

xác định theo quy định của từng ngành. Trường hợp chưa được 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 nhưng 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 hướng dẫn nêu trên, BCNCKT nêu kết luận về 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Trường hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lượng và quy đổi được 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 trường, xã hội, quốc phòng, an ninh của dự án 

-  Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Trường hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm yếu tố đầu vào 

chính (thuộc các lĩnh vực như năng lượng, điện, nước...), 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 

như hỗ trợ tái định cư, bình đẳng giới, lao động, tạo việc làm... và các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực. 

-  Trường hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nước, 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 

bước quyết định chủ trương đầu tư 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 tư và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tư được 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 
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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 dưỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dương công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tư 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 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. Phương án tài chính của dự án 

Trình bày nội dung phương 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 tư: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật được lựa chọn, 

BCNCKT xác định tổng mức đầu tư của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương 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 nước 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 tư công, giá trị tài sản công (được 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 phương thức thanh toán) cho nhà đầu tư thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư đối với dự án 

áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị phần nộp ngân sách nhà nước 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 được 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 
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hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp 

luật. 

- Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương 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 được cung cấp; dự báo tốc độ tăng trưởng 

nhu cầu trong tương lai, cụ thể: 

- Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ hiện trạng dự án, quy mô, công suất 

dự án, xác định số lượng đối tượng hưởng lợi từ dự án. 

- Dự báo nhu cầu tương 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 người sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung phương án tài chính và các thông số đầu vào của mô hình 

tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án được 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 dương (>0) và được tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị dòng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được 

(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 được tính toán thông qua việc giải phương trình sau đây: 
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Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tương tự như 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 

toán cần được 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 tương tự, trong cùng lĩnh vực; 

(iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tư 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 phương 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 nước trong dự án PPP 

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và phương án tài chính 

của dự án, thuyết minh các nội dung có liên quan đến việc quản lý và sử dụng 

vốn nhà nước 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 tư công 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến việc cân đối và bố trí trong kế 

hoạch đầu tư công hàng năm; nêu phương thức quản lý và sử dụng (tiểu dự án 

hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tư. 

Trường hợp sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước tham gia trong dự án, 

đơn vị chuẩn bị dự án xác định cụ thể thủ tục định giá tài sản công, phương thức, 

kế hoạch và tiến độ bản giao hoặc chuyển nhượng tài sản công cho nhà đầu tư. 

 - Đối với dự án cần vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ 

bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư công hoặc kế hoạch vốn, dự toán chi đối 

với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); phương thức, kế 

hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tư. 

 - Đối với dự án cần vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Căn cứ phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nêu dự kiến về kế hoạch đầu tư 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 
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trực tiếp từ người sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công hoặc 

nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nước thanh toán trên cơ sở chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội dung sau: 

-  Phương án kỹ thuật, công nghệ; 

-  Phương án tài chính (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn 

cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả 

của cộng đồng người 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 tư, 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...), 

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 như: Rủi ro 

về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro 

về môi trường, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và 

xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ương, địa phương, khả năng cung 

cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà 

nước), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trường, lưu lượng.,.), 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 tư nhân 

(nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay..,) trong quá trình thực hiện dự án. 

VII. CÁC HÌNH THỨC ƯU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ 

1. Ưu đãi, bảo đảm đầu tư 

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ưu đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi đặc thù 

của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của 

Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng như 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 được 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 ương hay 

địa phương theo quyết định chủ trương đầu tư. 

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 tư, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ thể; 

phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp 

dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà đầu tư, 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 

phương thức giám sát chất lượng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, 

đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phương thức nhà 

đầu tư 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 lượng thực hiện dự án trên các khía 

cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trường, 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 lượng công 

trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cung 

cấp. 

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (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 tư: Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của 

nhà đầu tư hoặc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án cần bảo 

đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, xác định 

hình thức lựa chọn nhà đầu tư 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 

tư (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 tư, 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). Trường 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. 

- Trường hợp dự án phải phân kỳ để giảm sự phức tạp của việc đầu tư hoặc 

tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn của dự án, BCNCKT phân tích nguyên 
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nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phương pháp thực hiện. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày các nội dung kết luận chính của BCNCKT đã được phân tích ở 

trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư theo phương thức PPP, Theo đó, đưa ra 

kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc các kiến nghị khác (nếu có). 

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 được thực hiện theo các nội 

dung hướng dẫn dưới đây. Đối với BCNCKT do nhà đầu tư lập, cần xem xét các 

yếu tố khác mà nhà đầu tư thuyết minh. Hội đồng thẩm định cần đưa ra ý kiến 

nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải quyết trong 

trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn 

vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCKT. Trường hợp áp dụng Mẫu này 

để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn 

vị được 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 tư 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 tư. 

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

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư. 

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

lựa chọn nhà đầu tư (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới) 
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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. Trường hợp không thành lập Hội đồng 

thẩm định, đơn vị được 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 tư 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 

- xã hội của địa phương. 

- Sự cần thiết đầu tư dự án. 

- Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cư 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 tư. 

- Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể với hiện trạng 

của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương, khả năng giải quyết các vấn đề mà cộng 

đồng dân cư yêu cầu. 

- Lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức 

đầu tư khác. 

- Mức độ ảnh hưởng 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 phương 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 được 

lựa chọn; tính rõ ràng, đầy đủ của việc xác định các rủi ro kỹ thuật chính, tính 

hợp lý của phương án giảm thiểu các rủi ro đó; tính khả thi của các chỉ số đánh 

giá chất lượng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 
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- Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư 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 phương thức quản lý và sử dụng phần vốn này (tiểu dự án hoặc 

hạng mục). 

- 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 tư (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 

lượng thực hiện dự án được 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 dương (>0); BCR lớn hơn 1 (>1); EIRR lớn hơn tỷ suất chiết khấu 

xã hội (SDR). 

-  Tác động của dự án đối với môi trường: Hồ sơ đánh giá tác động môi 

trường của dự án phải được lập và phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành của 

pháp luật về bảo vệ môi trường. Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến thẩm định 

của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về môi trường đối với hồ 

sơ nêu trên. 

- Tác động của dự án đối với xã hội: Xem xét sự phù hợp của các tác động 

được thuyết minh trong BCNCKT đối với các nhóm đối tượng khác nhau trong 

xã hội, cộng đồng địa phương, những nhóm đối tượng thiệt thòi không có khả 

năng chi trả giá hoặc phí đối với sản phẩm, dịch vụ công của dự án như: phụ nữ, 

người nghèo, người tàn tật... 

- Tác động của dự án đối với quốc phòng, an ninh (nếu có): Trường hợp 

dự án có liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh, xem xét sự phù hợp của 

các tác động được 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 
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phương án tài chính sơ bộ của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi: 

+ NPV dương (>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 tương tự, trong 

cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tư tiềm năng đối với dự 

án. 

- Vốn nhà nước tham gia trong dự án: 

+ Xem xét sự phù hợp của giá trị phần vốn, số vốn được bố trí trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn đối với vốn đầu tư công; 

+ Sự phù hợp của giá trị và mục đích sử dụng tài sản công được 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 tư hoặc kế hoạch vốn, dự 

toán chi đối với vốn từ nguồn chi thường xuyên, phương thức, kế hoạch và tiến 

độ giải ngân cho nhà đầu tư; 

+ Xem xét khả năng bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ tài chính ngoài 

dự kiến cho phía Nhà nước. 

- Sự phù hợp của các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ương hay 

địa phương theo quyết định chủ trương đầu tư. 

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 tư. 

- 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 được xác định đầy đủ và phù hợp trong các 

kịch bản tài chính. 

- Khả năng xảy ra các rủi ro và mức độ ảnh hưởng đối với dự án được xác 

định cụ thể và phù hợp, 

- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro được xác định phù hợp. 

5. Sự phù hợp của các nội dung về lựa chọn nhà đầu tư (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 tư được trình bày tại BCNCKT. 

- Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tư được đề xuất, bao gồm: 

+ Đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, có sơ tuyển, không sơ tuyển; 



121                              CÔNG BÁO/Số 03 + 04/Ngày 07-03-2022 

 

  

+ Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP; 

xem xét danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. 

+ Chỉ định nhà đầu tư 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 được 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 trường hợp sau đây: 

1. Trường hợp BCNCKT phù hợp với quy định của pháp luật và được đánh 

giá là khả thi để triển khai đầu tư theo phương thức PPP, kiến nghị cấp có thẩm 

quyền phê duyệt dự án. 

2. Trường hợp không thống nhất với nội dung của BCNCKT, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phương án sau: 

a) Phương án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tư điều chỉnh 

BCNCKT. 

b) Phương 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 phương thức đối tác công tư (PPP) 

____________ 

THỦ TRƯỞNG 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 nước sử dụng; nhu cầu sử dụng tài nguyên khác 
(nếu có) 

5. Loại hợp đồng dự án PPP 

6. Tổng mức đầu tư của dự án 

7. Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tư, 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 nước trong dự án PPP (nếu có) 

8. Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có), bao gồm: 
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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, phương thức quản lý và sử dụng 

b) Vốn chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 
cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán 
theo tiến độ, phương thức quản lý và sử dụng. 

c) Giá trị vốn nhà nước tại điểm a và điểm b nêu trên chiếm tỷ lệ ...% tổng 
mức đầu tư. 

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 tư. 

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 tư đề xuất dự án (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất) 

11. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư; thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu 
tư (trường hợp dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức sơ tuyển 
trước khi phê duyệt dự án, nêu rõ việc đã thực hiện sơ tuyển); danh sách ngắn 
được mời vào trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu (đối với dự án áp 
dụng đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP); cơ chế 
ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư cho nhà đầu tư 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 tư. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 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 được 

giao nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lưu:...................... 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu) 

Tên người đại diện 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÒA BÌNH 

––––– 
Số: 16/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình,  ngày 06  tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc  

thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình 

–––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015; 

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 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 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 Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBDT ngày 31/12/2021 của Uỷ ban Dân 

tộc về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Uỷ ban Dân tộc; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 18/TTr-BDT 

ngày 05/01/2000. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

bị bãi bỏ (01 thủ tục) công bố tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình. 

 (Có danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND 

các xã, phường, thị trấn 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 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:16/QĐ-UBND ngày 06  tháng 01  

năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––––––––  

 

Số 

TT 

Tên thủ tục hành chính/ 

Mã TTHC 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

TTHC 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

 

 

 

1 

 

 

Xác định thôn đặc biệt khó 

khăn, xã thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 

2016-2020 

1.004869 

Quyết định số 

33/2020/QĐ-UBDT  

ngày 12/11/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ 

về tiêu chí phân định 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi theo 

trình độ phát triển giai 

đoạn 2021-2025 

Công 

tác 

dân 

tộc 

UBND cấp 

tỉnh, huyện, 

cấp xã 
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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: 69/QĐ-UBND 

 
Hòa Bình, ngày 13 tháng  01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn 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 67/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

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

bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi 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 34/TTr-SNN ngày 12/01/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

bị bãi bỏ (02 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. 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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Phu lục 

DANH MỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY LỢI  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 13  tháng 01  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––   

 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC hoặc  

lý do bãi bỏ 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh (Đã công bố tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 LĨNH VỰC THỦY LỢI 

1 1.004399.000.00.00.H28 

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy 

lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

- Khoản 2 Điều 169 Luật Bảo vệ Môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội đã bãi bỏ 

điểm d khoản 1 Điều 44 và Điều 58 của Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. 

- Quyết định số 67/QĐ-BNN-TCTL ngày 10 tháng 01 năm 

2022 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2 1.003887.000.00.00.H28 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 

nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải 

với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban  

nhân dân tỉnh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số: 83/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày  14   tháng 01 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực  

Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

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

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

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 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 5952/QĐ-BYT ngày 30/12/2021về việc công bố thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 10/TTr-

SYT ngày 14/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

bãi bỏ (03 thủ tục cấp tỉnh) trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế; 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy 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 BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-UBND ngày 14  tháng  01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––– 

 

Bãi bỏ 03 TTHC công bố tại Quyết định 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố 

thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. 

 

STT Mã hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ 

1  1.004624.000.00.00.H28 
Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới 

tính đối với người chưa đủ 16 tuổi 

Nghị định số 155/2018/NĐCP 

12/11/2018 
2  1.001069.000.00.00.H28 

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới 

tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi 

3  1.001050.000.00.00.H28 
Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới 

tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên 
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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:  130 /QĐ-UBND 

 
Hòa Bình, ngày    21   tháng  01   năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí 

lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn 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 159/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2022 của Bộ 

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

chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản 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 28/TTr-SNN ngày 20//01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

được sửa đổi, bổ sung mức phí (01 thủ tục) lĩnh vực Thủy sản, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và 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 được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành 

chính 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 tỉnh (địa chỉ: http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/). 

Điều 3. Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

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

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/
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- 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 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của 

cấp tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 

10/02/2022. 

+ 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 thủ tục hành chính được 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. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022. 

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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Phu lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số: 130 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––   

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích 

Phí, lệ phí 
Văn bản QPPL quy định việc sửa 

đổi, bổ sung TTHC 

Tiếp 

nhận 
Trả kết 

quả 

 Lĩnh vực Thủy sản (Đã Công bố tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

1 

Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản (trừ 

nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài) 

1.004915.000.00.00.H28 

- 07 ngày 

làm việc đối 

với trường 

hợp cấp 

mới;  

- 02 ngày 

làm việc đối 

với trường 

hợp cấp lại. 

 

 

 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

Hành 

chính 

công 

tỉnh 

x x 

Phí thẩm định kinh doanh 

có điều kiện thuộc lĩnh vực 

Thủy sản , sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy 

sản đối với cơ sở sản xuất: 

5.700.000 đồng/lần (chưa 

bao gồm chi phí đi lại của 

Đoàn đánh giá. Chi phí đi 

lại do tổ chức, cá nhân đề 

nghị thẩm định chi trả theo 

thực tế, phù hợp với quy 

định). 

- Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 

15/12/2021 của Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phú trong lĩnh vực quản lý nuôi 

trồng Thủy sản; 

- Quyết định số 159/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản 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 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

 

1. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 

1.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

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

kết quả: 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Chi cục Thủy sản kiểm tra thành phần 

hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản xem xét tính đầy 

đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Chi cục Thủy sản thông báo cho tổ chức, 

cá nhân biết để bổ sung. 

- Bước 3:  

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,Chi cục Thủy sản thẩm định nội dung hồ sơ, nếu 

hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất và lập biên 

bản kiểm tra theo Mẫu số 13.NT Phụ lục III, Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP.Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục, sau 

khi khắc phục có văn bản thông báo đến Chi cục Thủy sản để tổ chức kiểm tra 

nội dung đã khắc phục. Trường hợp kết quả kiểm tra điều kiện cơ sở đạt yêu 

cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra,Chi cục 

Thủy sảncấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 14.NT Phụ lục III, Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản theo Mẫu số 14.NT Phụ lục III, Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP.Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Nội dung kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng thủy sản như sau: 
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- Kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

- Kiểm tra thực tế về điều kiện cơ sở tại địa điểm sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

- Kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ trong sản xuấtthức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo khoản 1 Điều 37 Luật Thủy sản. 

Thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: 12 tháng. Trường hợp cơ sở 

đã được tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn, 

thời gian kiểm tra duy trì điều kiện là 24 tháng. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ (hoặc) gửi qua 

dịch vụ bưu chính (hoặc) qua môi trường mạng. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất - Mẫu số 

11.NT, Phụ lục III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường hợp Giấy 

chứng nhận và trường hợp cấp lại); 

- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất - Mẫu số 12.NT, Phụ lục III 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường hợp Giấy chứng nhận). 

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông 

tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận (đối với trường hợp 

đề nghị cấp lại). 

- Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp 

Giấy chứng nhận bị mất (đối với trường hợp đề nghị cấp lại). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 

02 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thủy sản. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

theo Mẫu số 14.NT Phụ lục III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực Thủy sản , sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở sản 

xuất: 5.700.000 đồng/lần (chưa bao gồm chi phí đi lại của Đoàn đánh giá. Chi phí 

đi lại do tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định chi trả theo thực tế, phù hợp với quy 

định). 
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu 

số 11.NT, Phụ lục III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT,Phụ lục 

III, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 

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

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phú trong lĩnh vực 

quản lý nuôi trồng Thủy sản; 

- Quyết định số 159/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung 

 
Mẫu số 11.NT 

 

TÊN CƠ SỞ 
_______ 

Số: ………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản 
___________ 

 

Kính gửi:  ……………………………… 

 

1. Tên cơ sở: ...................................................................................................................  

- Địa chỉ: .........................................................................................................................  

- Số điện thoại: ..................... Số Fax: ...................... E-mail: .........................................  

2. Lĩnh vực công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thuỷ sản:  

Thức ăn thủy sản 

- Thức ăn hỗn hợp      

- Thức ăn bổ sung      

- Nguyên liệu       

- Sản phẩm khác       

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

- Chế phẩm sinh học      

- Hóa chất xử lý môi trường      
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- Hỗn hợp khoáng, vitamin, …     

- Nguyên liệu        

3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo giấy này, gồm:  

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

4. Đăng ký cấp lần đầu:        Đăng ký cấp lại:   

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản. 

 

 ……, ngày  …. tháng…..  năm 20... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
Mẫu số 12.NT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản 

(Kèm theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

 sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản  

số ……ngày ….tháng …..năm…..) 
_________ 

 

1. Tên cơ sở: ...................................................................................................................  

- Địa chỉ sản xuất: ...........................................................................................................  

- Số điện thoại: ..................... …. Số fax: ................. ……..E-mail: ...............................  

2. Sản phẩm dự kiến sản xuất:  .......................................................................................  

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

3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác nhận của cơ 

sở) 

 

- Thực hành sản xuất tốt (GMP) Có  Không  

- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn 

(HACCP) 

Có  Không  

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000) Có  Không  

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) Có  Không  

- Hệ thống khác: ............................................ Có  Không  

4. Thuyết minh chi tiết điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thuỷ sản 

a) Địa điểm sản xuất: ......................................................................................................  

b) Nhà xưởng, trang thiết bị: ..........................................................................................  

c) Phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất: ...........................................................  
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d) Hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học: .....................................................  

đ) Nhân viên kỹ thuật: ....................................................................................................  

e) Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm: ....................................................................  

g) Danh sách sản phẩm kèm theo: ..................................................................................  

 

.....,ngày ....... tháng ....... năm 20.... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 13.NT 

CƠ QUAN CẤP TRÊN 

CƠ QUAN KIỂM TRA 
_________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
__________________________________ 

 

 

BIÊN BẢN 

Kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản/ 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

Số:............../BB-ĐKSX 
__________ 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cứ kiểm tra, ngày kiểm tra:  ................................................................................  

2.Tên cơ sở kiểm tra:  .....................................................................................................  

-  Địa chỉ:  .......................................................................................................................  

-  Số điện thoại: .................... Số Fax:  ....................... Email:  .......................................  

- Tên và số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: 

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

Tên cơ quan cấp: ..................  ..................... Ngày cấp:  ..................................................  

- Người đại diện của cơ sở: ..  .......................Chức vụ:  ..................................................  

- Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn:  .........................................................  

3. Địa điểm kiểm tra: 

-  Địa chỉ:  .......................................................................................................................  

-  Điện thoại: ............. Số Fax: ........................... Email:  ..................................................  

4. Thành phần Đoàn kiểm tra:  

- Ông/bà: .................................................. Chức vụ:  ......................................................  

- Ông/bà: .................................................. Chức vụ:  ......................................................  

5. Sản phẩm sản xuất:  

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

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

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 

STT Chỉ tiêu kiểm tra 

Kết quả kiểm tra Diễn giải kết quả 

kiểm tra; hành 

động khắc phục lỗi 
Đạt 

Không 

đạt 

I 
KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC CÓ 

THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 
   

1. Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực 

không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, 

hóa chất độc hại 

   

2. Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách 

với bên ngoài 

   

3. Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với 

từng loại sản phẩm 

  
 

a Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền 

không đọng nước, liên thông và một 

chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm 
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b Tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm 

yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn 

sinh học 

   

c Khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu vật 

liệu, thành phẩm bảo đảm không nhiễm 

chéo lẫn nhau và bảo đảm theo yêu cầu 

bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp 

   

d Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, 

thành phẩm bảo đảm yêu cầu về kiểm 

soát chất lượng, an toàn sinh học 

   

đ Thiết bị thu gom và xử lý chất thải 

không gây ô nhiễm môi trường khu vực 

sản xuất 

   

e Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi 

sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học 

vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi 

trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật 

   

4 Có phòng thử nghiệm hoặc có thuê 

phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm 

tra chất lượng trong quá trình sản xuất 

   

5 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất 

lượng, an toàn sinh học 

   

a Kiểm soát chất lượng nước phục vụ sản 

xuất  

   

b Kiểm soát nguyên liệu    

c Kiểm soát bao bì    

d Kiểm soát thành phẩm    

đ Kiểm soát quá trình sản xuất    

e Kiểm soát tái chế    

g Lưu mẫu thành phẩm    

h Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết 

bị 

   

i Kiểm soát động vật gây hại    

k Vệ sinh nhà xưởng    

l Thu gom và xử lý chất thải    

6 Nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi 

trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh 

học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm. 

   

II KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, 

NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC I, 

PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU 

SAU 

   

7 Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, 

an toàn sinh học trong quá trình sản xuất 

theo các nội dung tại Mục 5, I; ghi chép, 

lưu giữ hồ sơ trong quá trình sản xuất 

phục vụ truy xuất nguồn gốc 
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8 Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; 

công bố hợp quy theo quy định 

   

9 Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy 

định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. 

   

10 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất 

lượng sản phẩm do mình sản xuất; xử lý, 

thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm không 

bảo đảm chất lượng theo quy định của 

pháp luật; bồi thường thiệt hại gây ra cho 

người mua, người nuôi trồng thủy sản 

   

11 Gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy 

định trước khi lưu thông sản phẩm trên 

thị trường 

   

12 Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật 

   

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế    

Số chỉ tiêu đạt/không đạt    

 

III. LẤY MẪU 

1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu, số lượng mẫu; tình trạng bao gói, bảo quản mẫu,..) 

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

2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích (Biên bản lấy mẫu kèm theo): 

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

IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA: 

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

V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 

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

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

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA                     

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỰC ĂN THỦY SẢN, SẢN 

PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
____________ 

 

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA 

1. Ghi biểu mẫu kiểm tra 

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu. 

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác. 

- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng 

đoàn kiểm tra.  

2. Nguyên tắc đánh giá 

- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung. 

- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”. 

- Dùng ký hiệu X hoặc ✓ đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối 

với mỗi chỉ tiêu. 

- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải ghi cụ thể 

lỗi và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó.  

3. Chỉ tiêu áp dụng 

- Đối với chỉ tiêu từ 1 đến 6 áp dụng đối với cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sảnđăng ký kiểm tra cấp Giấy chứng nhận lần đầu. 

- Các chỉ tiêu 1 đến 12 áp dụng đối với kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được Giấy chứng nhận.  

- Đối với kiểm tra lần đầu hoặc có thay đổi điều kiện sản xuất, kiểm tra chỉ tiêu “Xây 

dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học” là kiểm tra nội dung xây dụng hệ thống 

kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học của sản phẩm dự kiến sản xuất. 

- Đối với kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất, kiểm tra chỉ tiêu “Áp dụng hệ thống kiểm 

soát chất lượng, an toàn sinh học trong quá trình sản xuất” là đánh giá việc áp dụng hệ thống 

kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học của sản phẩm trong quá trình sản xuất. 

B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU 

I. KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

1. Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa 

chất độc hại 

Yêu cầu: Địa điểm sản xuất phải xây dựng trên địa điểm tránh bị ô nhiễm                   bởi 

chất thải nguy hại, hóa chất độc hại từ môi trường xung quanh như: nguồn chất                thải từ 

bệnh viện, bãi rác, ngập nước, … Trong trường hợp không thể thay thế vị trí thì phải thiết lập biện 

pháp kiểm soát như vách ngăn, hệ thống thông gió, phòng kín có thông gió. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường để đánh giá các yếu tố môi trường ảnh 

hưởng đến an toàn và chất lượng sản phẩm. Đối chiếu các kết quả thử nghiệm liên quan, hồ 

sơ về địa điểm để đánh giá mức độ ô nhiễm khi cần thiết. 

2. Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài 

Yêu cầu: Xung quanh nhà xưởng có tường, rào để ngăn chặn sự di chuyển của động vật 

gây hại và các yếu tố chủ ý phá hoại; có cổng để kiểm soát ra vào. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường. 

3. Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm 

a) Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, liên thông và một chiều từ 

nguyên liệu đến thành phẩm 

Yêu cầu: Nhà xưởng có kết cấu vững chắc, đủ không gian làm việc, bố trí hướng di 

chuyển hợp lý cho nguyên liệu, sản phẩm, nhân viên. Nền nhà không thấm nước, không bong 

tróc, không có những kẽ nứt, dễ dàng vệ sinh. 
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Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trạng nhà xưởng 

Ghi chú: Về việc xây dựng vững chắc là trần nhà, máng thoát nước không bị dột. 

b) Tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh 

học 

Yêu cầu: Trần không bị dột, tường, sàn nhẵn, không bong tróc, dễ dàng làm sạch, thiết 

kế giảm bụi bám và đọng nước. Các cửa sổ, quạt thông gió thông ra bên ngoài phải có lưới 

chắn côn trùng. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường. 

c) Khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu vật liệu, thành phẩm bảo đảm không nhiễm chéo 

lẫn nhau và bảo đảm theo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp 

Yêu cầu: Các khu chứa nguyên liệu cấu thành sản phẩm, bao bì, linh phụ kiện cho thiết 

bị, hóa chất hỗ trợ sản xuất (chất tẩy rửa, dầu mỡ bôi trơn, xăng dầu, hóa chất là hơi, …) phải 

ngăn cách vật lý để tránh việc nhiễm chéo các dị vật, hóa chất vào nguyên liệu ảnh hưởng đến 

chất lượng và an toàn cho sản phẩm. Đối với khu lưu trữ nguyên liệu bay hơi thì cần thiết kế 

thông thoáng và có thông gió. Đối với mỗi loại nguyên vật liệu cần đảm bảo điều kiện bảo 

quản đúng kỹ thuật theo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, cung cấp, không ảnh hưởng đến 

chất lượng trong quá trình lưu trữ (Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, …). 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về việc bố trí, phân bố các khu vực, kho 

chứa. Xem xét hồ sơ kỹ thuật của nguyên liệu, sản phẩm (tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn 

hàng hóa, tài liệu đính kèm, …) để xác định sự phù hợp. 

Ghi chú: Ngăn cách vật lý là bao hàm việc sử dụng tường, vách ngăn hoặc là sự ngăn 

cách không gian đủ để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm chéo. 

d) Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm bảo đảm yêu cầu về kiểm soát 

chất lượng, an toàn sinh học 

Yêu cầu: Bề mặt trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm được làm từ vật liệu 

phù hợp, chống thấm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, không có khả năng thôi nhiễm kim loại 

nặng (Ví dụ: Pb, As, Hg, Cd) vào sản phẩm. Có thể vệ sinh sạch sẽ. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, xem xét tài liệu kỹ thuật liên quan đến bề 

mặt thiết bị, dụng cụ. Xem xét hồ sơ kiểm tra, vệ sinh. 

đ) Trang thiết bị thu gom và xử lý chất thải không gây ô nhiễm môi trường khu vực sản 

xuất 

Yêu cầu: Trang bị các loại thùng rác phù hợp để phân loại rác (rác thải sinh hoạt, tái chế 

và nguy hại), thùng chứa rác thải nguy hại cần có nắp đậy kín sau khi sử dụng. Nơi chứa rác 

thải tách biệt với khu vực sản xuất. Nơi chưa rác thải nguy hại phải được để riêng, kín và có 

khóa. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường. 

e) Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học vi sinh 

vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật. 

Yêu cầu: Phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật phục vụ sản 

xuất như: Cân kỹ thuật, máy lắc, nồi hấp tiệt trùng, tủ ấm, tủ sấy, máy lắc nhu động, lò vi 

sóng, tủ cấy vi sinh vật, tủ lạnh, nồi lên men hoặc thiết bị lên men. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát thực tế và xem xét các thông tin kỹ thuật, tình trạng 

của thiết bị để đánh giá sự phù hợp. 

4. Có phòng thử nghiệm hoặc có thuê phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất 

lượng trong quá trình sản xuất. 

Yêu cầu:  

- Có phòng thử nghiệm (phòng chất lượng) để kiểm soát chất lượng công đoạn sản xuất, 

cho từng lô nguyên liệu, thành phẩm; người thực hiện phải có năng lực, chuyên môn phù hợp 
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về kiểm tra chất lượng; phải có các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng. Các kết quả kiểm tra chất 

lượng công đoạn phải được ghi chép lưu trữ cho từng lô hàng. 

- Đối với kiểm nghiệm định kỳ để kiểm tra xác nhận, thì phải cần phòng thử nghiệm đã 

được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025. 

- Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường phòng thử nghiệm, giấy tờ chứng nhận, 

hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị…, hồ sơ năng lực của nhân viên (bằng cấp, chứng chỉ đào tạo). 

5. Xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học 

a) Kiểm soát chất lượng nước phục vụ sản xuất  

Yêu cầu: Nước phục vụ sản xuất phải đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

tương ứng hoặc phải đạt yêu cầu chất lượng và vi sinh tương ứng với sản phẩm sản xuất. Các 

chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hồ sơ kiểm định nước định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật. 

Ghi chú: Người có thẩm quyền là chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở phân công và 

chịu trách nhiệm phê duyệt. 

b) Kiểm soát nguyên liệu 

Yêu cầu:  

- Nguyên vật liệu phải được kiểm tra phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 

ứng theo từng lô khi nhập. Thực hiện kiểm tra và xác nhận sự phù hợp về xuất xứ, chất lượng 

như: Hạn sử dụng, giấy tờ xuất xứ, chất lượng (CO, CA), cảm quan về chất lượng hoặc kiểm 

tra các chỉ tiêu độ ẩm hoặc tạp chất). Nguyên liệu không được chứa chất bị cấm. Các chỉ tiêu 

kỹ thuật cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Nguyên liệu không phù hợp với thông số kỹ thuật phải được kiểm soát tránh sử dụng 

sai mục đích. 

- Nguyên liệu phải sắp xếp cách ly với mặt đất, tường; có nhận diện từng lô đảm bảo có 

thể truy xuất, dễ dàng cho việc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hồ sơ kiểm tra nhập, xuất nguyên liệu. Quan sát hiện 

trường sắp xếp, nhận diện nguyên liệu. 

c) Kiểm soát bao bì 

Yêu cầu: Chất liệu bao bì phù hợp với đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, sắp xếp theo 

từng lô, loại bao bì và nhận diện rõ ràng. Bao bì không thôi nhiễm kim loại nặng hoặc các 

chất độc hại vào sản phẩm. Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được 

người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hồ sơ kiểm tra nhập bao bì, quan sát hiện trường lưu 

trữ bao bì. 

d) Kiểm soát thành phẩm 

Yêu cầu:  

- Thành phẩm được kiểm tra xác nhận chất lượng theo thông số kỹ thuật trước khi thông 

qua, có hồ sơ kiểm tra, được ghi chép và phê duyệt của người có thẩm quyền. 

- Thành phẩm được lưu trữ bảo quản trong kho tránh tác động môi trường ảnh hưởng 

đến chất lượng sản phẩm, sắp xếp ngăn cách với sàn, sắp xếp theo từng lô hàng để dễ dàng 

cho việc truy xuất. 

- Thành phẩm phải được kiểm tra trước khi xuất (Hạn sử dụng, cảm quan tình trạng bên 

ngoài như bục rách, biến dạng, bẩn, ...). 

- Thành phẩm sắp xếp cách ly với mặt đất, tường; có nhận diện từng lô đảm bảo có thể 

truy xuất, dễ dàng cho việc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau. 

- Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm 

quyền phê duyệt. 
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Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ cho các lô thành phẩm đã xuất đi và dữ liệu hàng 

hóa tồn kho. 

đ) Kiểm soát quá trình sản xuất 

Yêu cầu:  

- Các yêu cầu đầu vào cho hoạt động sản xuất phải đảm bảo bao gồm con người có năng 

lực, máy móc thiết bị luôn trong trạng thái phù hợp, phương pháp sản xuất hợp lý, nguyên 

liệu đầu vào đạt yêu cầu. 

- Phải có sẵn các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được của sản phẩm cụ thể bằng văn bản. 

Các chỉ tiêu về an toàn theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

- Sẵn có thiết bị đo lường. 

- Phải có hồ sơ ghi chép từng công đoạn sản xuất về thời gian, số lượng, loại sản phẩm 

sản xuất, bao gồm cả việc nhập nguyên liệu cho sản xuất.  

- Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ lô, hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng. 

e) Kiểm soát tái chế 

Yêu cầu: Các sản phẩm, bán thành phẩm tái chế phải được để khu riêng, vẫn còn hạn 

sử dụng, phải duy trì được sự an toàn, chất lượng, khả năng truy xuất. Phải có quy định tỉ lệ 

tái chế và có hồ sơ ghi nhận tỉ lệ hàng tái chế trong hồ sơ sản xuất cho lô sản phẩm. Các yêu 

cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét các hồ sơ ghi nhận liên quan đến hàng lỗi, cách thức 

xử lý hàng lỗi trong việc đem tái chế cho từng lô hàng. Quan sát hiện trường khu vực quy 

định để hàng tái chế. 

g) Lưu mẫu thành phẩm 

Yêu cầu: Mỗi lô hàng cần lưu một lượng mẫu đủ để phân tích theo tiêu chuẩn kỹ thuật 

công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và được đóng gói tình trạng giống 

với sản phẩm lưu hành trên thị trường. Dán tem nhãn ghi rõ tên sản phẩm, lô (hoặc ngày sản 

xuất), hạn sử dụng. Các sản phẩm lưu cần nhận diện rõ ràng, dễ tìm dễ kiểm tra. Các yêu cầu 

cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát khu sắp xếp lưu mẫu, tem nhãn nhận diện. Xem xét hồ 

sơ ghi chép về ngày lưu mẫu, thời gian hủy mẫu, đánh giá tình trạng trong suốt thời gian lưu. 

h) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị 

Yêu cầu: Lập kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ, nhận diện trạng thái cho các 

thiết bị đo lường (Tem nhãn hiệu chuẩn, thiết bị hỏng). Các yêu cầu cần kiểm soát phải được 

cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát tem nhãn hiệu chuẩn được gắn lên thiết bị hoặc hồ sơ 

hiệu chuẩn đi kèm với thiết bị. Nếu thiết bị đo lường tự hiệu chuẩn nội bộ thì kiểm tra bộ 

chuẩn có được kiểm định hay không. 

i) Kiểm soát động vật gây hại 

Yêu cầu: Nhà xưởng được lắp mành, lưới, bẫy chuột, đèn diệt côn trùng để đảm bảo 

không xuất hiện côn trùng, động vật gây hại trong nhà xưởng. Các yêu cầu cần kiểm soát phải 

được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về sự hiện diện có hay không côn trùng, 

động vật gây hại trong nhà xưởng, kho (có thể quan sát gián tiếp qua việc xuất hiện phân gián, 

phân chuột…) 

k) Vệ sinh nhà xưởng 
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Yêu cầu: Quy định các phương pháp vệ sinh, tần suất, hóa chất vệ sinh (nếu có) cho 

từng khu vực, bề mặt tiếp xúc sản phẩm. Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng 

văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về tình trạng vệ sinh, xem xét tài liệu quy định 

vệ sinh (tần suất, phương pháp). Xem xét hồ sơ kiểm tra vệ sinh định kỳ. 

l) Thu gom và xử lý chất thải 

Yêu cầu: Có quy định khu vực thu gom rác; quy định tần suất di chuyển rác ra khỏi khu 

vực sản xuất, kho (tối thiểu theo ngày) về khu tập kết. Thuê cơ sở xử lý chất thải có năng lực 

theo yêu cầu của pháp luật. Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được 

người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường về bố trí chỗ để rác, phân loại rác, xác 

nhận thực tế về tần suất di chuyển rác khỏi nhà xưởng. Xem xét các hồ sơ về xử lý rác thải 

như hợp đồng với nhà xử lý rác, hồ sơ năng lực nhà xử lý rác, biên bản giao nhận rác, … 

6. Nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, 

hóa học hoặc công nghệ thực phẩm 

Yêu cầu: Có bằng cấp liên quan đến nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, 

hóa học hoặc công nghệ thực phẩm, hoặc được đào tạo các khóa học liên quan đến vấn đề 

trên. Có hợp đồng lao động với nhân viên kỹ thuật. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hợp đồng lao động, hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ liên 

quan, phỏng vấn về sự am hiểu hoạt động kiểm soát cho sản phẩm. 

II. KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC I, 

PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SAU 

7. Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học trong quá trình sản xuất 

theo các nội dung tại Mục 5, I; ghi chép, lưu giữ hồ sơ trong quá trình sản xuất phục vụ truy 

xuất nguồn gốc 

Yêu cầu: Các quy trình, quy định nêu tại Mục 5, I phải được áp dụng và ghi chép lưu 

giữ đầy đủ trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc. 

Phương pháp đánh giá: Thực hiện theo hướng dẫn tương ứng tại Mục 5, I. 

8. Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố hợp quy theo quy định 

Yêu cầu: Có đầy đủ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy cho từng sản 

phẩm. 

Phương pháp đánh giá: Kiểm tra các sản phẩm đã sản xuất, lưu thông; kiểm tra hồ sơ 

công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy cho từng loại sản phẩm; đánh giá sự phù hợp 

của hồ sơ lưu trữ, cập nhật và sản phẩm thực tế. 

9. Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa 

Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sản phẩm phải đúng quy định hiện hành về nhãn hàng 

hóa. 

Phương pháp đánh giá: Kiểm tra nhãn sản phẩm đã sản xuất, lưu thông; đối chiếu quy 

định về nhãn hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dụng để đánh giá sự phù hợp của việc ghi 

nhãn. 

10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất; xử lý, 

thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật; bồi 

thường thiệt hại gây ra cho người mua, người nuôi trồng thủy sản 

Yêu cầu: Các vi phạm về chất lượng phải được xử lý, thu hồi, khắc phục hậu quả và 

tuân thủ đầy đủ theo quy định. 

Phương pháp đánh giá: Kiểm tra hồ sơ, quyết định xử lý vi phạm hành chính; đối chiếu 

với các hồ sơ, hiện trạng khắc phục của cơ sở. 

11. Gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định 

trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường 
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Yêu cầu: Các sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường phải được gửi thông tin về 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản) theo quy định. 

Phương pháp đánh giá: Kiểm tra thông tin sản phẩm đã gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; đối chiếu các hồ sơ sản phẩm và sản phẩm thực tế đang sản xuất, lưu thông 

để đánh giá. 

12. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật 

Yêu cầu: Cơ sở được thanh tra, kiểm tra phải phối hợp và chấp hành đúng          quy 

định. 

Phương pháp đánh giá: Đánh giá thông qua việc chấp hành các quy định của pháp luật 

và phối hợp với cơ quan nhà nước trong thanh tra, kiểm tra. 
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Mẫu số 14.NT 

 

CƠ QUAN CẤP TRÊN 

CƠ QUAN CẤP GIẤY 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
___________________________________ 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản,sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

Số: TSAABBBB(2) 

___________ 

Tên cơ sở:  ..............................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................  

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ...............................................  

Địa chỉ sản xuất: .....................................................................................................  

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ...............................................  

 

Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản,  

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đối với(1): 

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

Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Không thời hạn 

 

 ……., ngày …. tháng …. năm.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 187 /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hòa Bình, ngày  26   tháng 01 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình; 

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

Tờ trình số 72/TTr-SNN ngày 25/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Hòa Bình (viết tắt Ban Chỉ huy), như sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ huy 

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ huy 

- Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng 

ban Thường trực; 

- Ông Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai; 

- Ông Nguyễn Quốc Toản, Đại tá - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh - Phó Trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn; 

- Ông Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh. 

3. Các Ủy viên Ban Chỉ huy 

- Ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn làm Ủy viên thường trực công tác phòng, chống thiên tai; 

- Ông Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm 

Ủy viên thường trực công tác cứu hộ, cứu nạn; 

- Ông Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Nguyễn Trần Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Trần Hải Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế; 

- Bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ông Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng biên tập báo Hòa Bình; 

- Ông Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ông Đặng Anh Tuyến, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình; 
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- Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Viễn thông Hòa Bình; 

- Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình; 

- Ông Nguyễn Trọng Vũ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình; 

- Ông Bùi Thanh Hải, Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Một thành 

viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình;  

- Ông Lê Minh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; 

- Ông Trần Quốc Toản, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Chánh Văn 

phòng Ban Chỉ huy; 

- Bà Hoàng Lan Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Phó Chánh 

Văn phòng Ban Chỉ huy. 

4. Mời các ông, bà tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ huy 

- Ông Bùi Tiến Lực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Ông Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình; 

- Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

- Ông Đặng Thư Điệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường 

thủy nội địa số 9. 

Điều 2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, 

chống thiên tai của Ban Chỉ huy (Đ/c: Tổ 8, Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình - 

Điện thoại: 02183.852.003). 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của 

Ban Chỉ huy (Đ/c: tổ 6, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, điện thoại: 

02183.852.392). 

- Văn phòng Ban Chỉ huy đặt trụ sở tại Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (Đ/c: số 439 đường Hòa Bình, 

phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, điện thoại: 02183.852.309). 

Điều 3. Nhiệm vụ Ban Chỉ huy 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai theo quy định tại Khoản 1, Điều 43, Luật Phòng chống thiên tai: 

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyên và triển khai thực hiện pháp luật về 

phòng, chống thiên tai; 
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 b) Xây dựng; phê duyệt và tổ chức thực hiện, kế hoạch phòng, chống thiên 

tai thuộc phạm vi quản lý; 

 c) Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

 d) Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông 

thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất thích ứng với đặc diểm 

thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững; 

 đ) Xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn, tổ 

chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm 

và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt; 

 e) Kiểm tra đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý 

nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo 

phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra; 

 g) Xây dựng tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý; 

 h) Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai; Tổng hợp 

thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; 

 i) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi thiên tai xảy 

ra để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất; 

 k) Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, 

tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu 

quả thiên tai theo quy định của Pháp luật; 

 l) Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật 

về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền. 

2. Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương 

án ứng phó thiên tai. 

3. Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm 

vi địa phương. 

4. Kiểm tra, đôn đốc, các Sở, Cơ quan tại địa phương thực hiện nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai. 

5. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo 

cáo việc thống kê đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ, triển khai công tác 

khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai. 

6. Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. 
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7. Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham 

gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

8. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về 

phòng, chống thiên tai. 

9. Chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước 

nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai. 

10. Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ cho 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống 

thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy 

điều hành phòng, chống thiên tai. 

 Khi các đơn vị có sự thay đổi nhân sự làm thay đổi thành viên Ban Chỉ 

huy cần có văn bản cung cấp thông tin thay đổi tên, chức danh thành viên gửi 

Văn phòng Ban Chỉ huy để kiện toàn Ban Chỉ huy theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 493/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

       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: 223 /QĐ-UBND 

 
Hòa Bình, ngày  09  tháng  02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế 

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

và Phát triển nông thôn 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 362/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/01/2022 của Bộ 

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

chính được thay thế 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 87/TTr-SNN ngày 28/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

được thay thế (01 thủ tục) lĩnh vực Lâm nghiệp, thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và 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 được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành 

chính 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 tỉnh (địa chỉ: http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/). 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/
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Điều 3. Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được 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 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của 

cấp tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 

12/02/2022. 

+ 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 thủ tục hành chính được 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. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2022. 

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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Phu lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số:  223 /QĐ-UBND ngày 09  tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––   

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính thay thế 

 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính được thay thế 

(cũ) 

Tên thủ tục hành 

chính thay thế (mới) 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí (nếu có) 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

1 
Công nhận nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp 
1.000052.000.00.00.H28 

Công nhận, công 

nhận lại nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp 
3.000198.000.00.00.H28 

 

12 ngày 

làm việc 

(Thời gian 

đã tính cắt 

giảm 30% 

theo quy 

định) 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

Hành 

chính 

công 

tỉnh 

 - Công nhận lâm phần 

tuyển chọn: 600.000 

đồng/lô giống; 

- Công nhận vườn 

giống: 2.400.000 

đồng/vườn giống; 

- Bình tuyển, công 

nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng 

giống: Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định đối 

với hoạt động bình 

tuyển, công nhận do cơ 

quan địa phương thực 

hiện. 

x x 

- Thông tư số 

22/2021/TT- 

BNNPTNT ngày 29 

tháng 12 năm 2021 

của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT; 

- Quyết định số 

362/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 20/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về 

việc công bố thủ tục 

hành chính được thay 

thế lĩnh vực lâm 

nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=139865&qdcbid=22689&r_url=danh_sach_tthc
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Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 

16/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình). 

 

STT Tên thủ tục hành chính/Mã TTHC 
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

hoặc lý do bãi bỏ 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 
Công nhận nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp 
1.000052.000.00.00.H28 

- Thông tư số 22/2021/TT- BNNPTNT ngày 29 

tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Quyết định số 362/QĐ-BNN-TCTS ngày 

20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục 

hành chính được thay thế lĩnh vực lâm nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Lâm nghiêp 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                    

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=139865&qdcbid=22689&r_url=danh_sach_tthc
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

 

1. Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hoặc công nhận lại nguồn giống 

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

đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng 

văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do. 

- Bước 2: Thẩm định và trả kết quả. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm 

lâm thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra hiện 

trường, lập biên bản thẩm định và báo cáo thẩm định 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định và 

báo cáo thẩm định, Chi cục Kiểm lâm quyết định công nhận nguồn giống cây trồng 

lâm nghiệp theo Mẫu số 06 Phụ lục III và Mục B Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; 

công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Thông tư số 22/2021/TT-

BNNPTNT); trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và công bố trên Trang thông tin điện tử 

của Sở; trường hợp không công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, thông báo 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến đến Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 

04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT (bản chính); 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 05 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT (bản chính). 

b) Số lượng: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân. 
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1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

 - 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 thủ tục hành chính: Quyết định công nhận nguồn 

giống cây trồng lâm nghiệp. 

1.8. Phí, lệ phí: 

- Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/lô giống; 

- Công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/vườn giống; 

- Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống: Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đối với hoạt động bình tuyển, công 

nhận do cơ quan địa phương thực hiện. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 

04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ; 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 05 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT . 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

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

- Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ trường Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp; 

- Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp 

chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Quyết định số 362/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế 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 04. Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: /….…. 

V/v công nhận nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp 

…. .. , ngày     tháng     năm 20… 

  

Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương) 

Căn cứ kết quả xây dựng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn quốc gia về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, (tên tổ 

chức/cá nhân) làm văn bản này đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương) thẩm định và công nhận nguồn giống cây trồng 

lâm nghiệp sau đây: 

Tên chủ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (tổ chức, cá 

nhân): 

  

Địa chỉ (Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có):   

Mã số doanh nghiệp (nếu có):   

Loài cây 1. Tên khoa học 

2. Tên Việt Nam 

Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống - Tỉnh: … Huyện: … Xã: … 

- Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường, công ty, tổ chức khác: 

- Vĩ độ: … Kinh độ:…….. 

- Độ cao trên mặt nước biển: 

Các thông tin chi tiết về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị công nhận: 

1. Năm trồng (mục này không bắt buộc đối với nguồn giống cây trồng lâm nghiệp có nguồn gốc tự nhiên): 

2. Vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số 

dòng vô tính, rừng tự nhiên…): 

3. Sơ đồ bố trí cây trồng: 

4. Diện tích: 

5. Chiều cao trung bình (m): 

6. Đường kính trung bình ở vị trí 1.3m (m): 

7. Đường kính tán cây trung bình (m): 

8. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện tại (số cây/ha): 

9. Tình hình ra hoa, kết quả (hạt): 

10. Năng suất, chất lượng: 

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng giống nhân từ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp này (nếu có): 

Sơ đồ vị trí nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (nếu có): 

Loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị được công nhận: 
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□ Vườn giống hữu tính 

□ Vườn giống vô tính 

□ Lâm phần tuyển chọn 

□ Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên 

□ Rừng giống chuyển hóa từ rừng trồng 

□ Rừng giống trồng 

□ Cây trội 

□ Cây đầu dòng 

□ Vườn cây đầu dòng 

  

 

Nơi nhận: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

 

  



161                                 CÔNG BÁO/Số 03 + 04/Ngày 07-03-2022 

 

 

 

Mẫu số 05. Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: /….…. …. .. , ngày     tháng     năm 20… 

  

BÁO CÁO 

KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

+ Nguồn gốc: 

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng: 

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu: 

+ Sơ đồ bố trí nguồn giống: 

+ Diện tích trồng: 

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán: 

+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại: 

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt: 

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa... 

3. Đánh giá nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

(Tập trung đánh giá các chỉ tiêu so với tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công 

nhận). 

4. Kết luận và đề nghị 

Kèm theo tài liệu minh chứng nguồn gốc vật liệu giống để xây dựng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (trừ nguồn giống là cây trội 

chọn từ cây phân tán và nguồn giống có nguồn gốc từ rừng tự nhiên). 

  

 

Nơi nhận: 

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06. Quyết định công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TẠI 

ĐỊA PHƯƠNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: /QĐ-….…. …. .. , ngày     tháng     năm 20… 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM/ LÂM NGHIỆP 

Căn cứ ……; 

Căn cứ Thông tư số /2021/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục 

giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; 

Theo đề nghị của ... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống …… (chi tiết loài cây, diện tích, loại nguồn giống, mã số nguồn giống, địa 

điểm, thời hạn sử dụng, số lượng tối đa vật liệu giống có thể cung cấp trong 1 năm và chủ nguồn giống). 

Điều 2. Trách nhiệm của chủ nguồn giống. 

Điều 3. Chánh Văn phòng/Văn phòng Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ nguồn 

giống chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,… 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(ký tên, đóng dấu) 

Họ và tên 
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