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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tƣ các dự án
sử dụng vốn đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÖC
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 ngày 22 tháng 06
năm 2015;
Căn cứ 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11năm 2013;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng
11 năm 2013;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 7 năm 2013;
Căn cứ Nghị đị nh số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của
Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn

nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 và
Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của
Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy
hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam
thắng cảnh;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐCP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và
giám sát, đánh giá đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của
Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu
tư công;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số

188/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Văn bản số 847/SKHĐT-TĐ
ngày 31/3/2022; Báo cáo số 392/BC-STP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở
Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện trình tự,
thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ
ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày
14/3/2017 của UBND tỉnh ngày 14/3/2017 quy định thực hiện trình tự, thủ
tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
Thực hiện trình tự, thủ tục đầu tƣ các dự án sử dụng
vốn đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Quy định này quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư (gồm cả thời
gian thực hiện các thủ tục đầu tư) các dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn
đầu tư công trên đị a bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
b) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vay vốn ưu đãi của nhà tài trợ
nước ngoài thực hiện theo quy định của nhà tài trợ và quy định tại Nghị định số
56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Trường hợp nhà tài trợ và Nghị
định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 không có quy định thì thực hiện theo
quy định của Quyết định này và pháp luật đầu tư xây dựng có liên quan;
c) Việc quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc các Chương
trình mục tiêu quốc gia sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo Nghị định số
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ;
d) Các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư; các dự án duy tu sửa
chữa thường xuyên và các dự án bảo trì, bảo dưỡng không thuộc phạm vi điều
chỉnh của Quy định này;
đ) Những nội dung không nêu trong Quy định này được thực hiện theo
quy định của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng:
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt
động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Vốn đầu tư công: Thực hiện theo quy định tại khoản 22 Điều 4 của
Luật Đầu tư công, bao gồm 02 loại nguồn vốn, cụ thể: Vốn đầu tư công bao
gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp
luật.
2. Vốn ngân sách địa phương: Thực hiện theo quy định tại khoản 24 Điều 4
của Luật Đầu tư công, cụ thể: Vốn ngân sách địa phương là vốn chi cho đầu tư
phát triển thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Vốn chuẩn bị đầu tư: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 54 của
Luật Đầu tư công, cụ thể: Vốn chuẩn bị đầu tư được bố trí để lập, thẩm định,
quyết định chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án.
4. Vốn thực hiện dự án: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 54 của
Luật Đầu tư công, cụ thể: Vốn thực hiện dự án được bố trí để giải phóng mặt
bằng, lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án
hoặc hạng mục của dự án, tổ chức thi công và các công việc khác theo quyết
định phê duyệt dự án.
5. Hoạt động đầu tư công: Thực hiện theo quy định tại khoản 16 Điều 4
của Luật Đầu tư công, cụ thể: Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định,
quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án
đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự
án đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nghiệm thu, bàn giao chương
trình, quyết toán dự án đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế
hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.
6. Dự án đầu tư công: Thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 4 của
Luật Đầu tư công, cụ thể: Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một
phần vốn đầu tư công.
7. Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công là Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Trên cơ
sở quy định tại khoản 11 Điều 4 của Luật Đầu tư công, Uỷ ban nhân dân cấp xã
giao bộ phận có chức năng quản lý đầu tư công là cơ quan chuyên môn quản lý
đầu tư công trên địa bàn xã.
8. Cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định dự án do cấp tỉnh
quyết định đầu tư gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp
và PTNT, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp phù hợp với

chuyên ngành quản lý.
9. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc cấp huyện là Phòng Quản
lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) thành phố, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng thuộc UBND huyện.
10. Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều
4 của Luật Đầu tư công, cụ thể: Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là các hoạt động để
lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư
dự án.
11. Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế chi tiết được quy
đị nh chung tại Điều 26 Nghị định số
40/2020/NĐ-CP; Nghị định số
73/2019/NĐ-CP của Chí nh phủ (đối với dự án công nghệ thông tin).
Điều 3. Nguyên tắc quản lý đầu tƣ công
Nguyên tắc quản lý đầu tư công: Thực hiện theo quy định tại Điều 12,
Luật đầu tư công, cụ thể:
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư
công.
2. Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định
của pháp luật về quy hoạch.
3. Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà
nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
4. Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng
nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả
và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí.
5. Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.
Điều 4. Chủ đầu tƣ dự án đầu tƣ công, cơ quan chuẩn bị dự án
1. Chủ đầu tư dự án đầu tư công: Thực hiện theo quy định tại khoản 6,
Điều 4 Luật Đầu tư công, cụ thể: Chủ đầu tư dự án đầu tư công là cơ quan, tổ
chức được giao trực tiếp quản lý dự án đầu tư công. Chủ đầu tư do người quyết
định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án. Trường
hợp, tại quyết định đầu tư mới phê duyệt, xác định chủ đầu tư dự án, người có
thẩm quyền lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để làm cơ quan lập hồ sơ dự án,
trình phê duyệt theo quy định (gọi là cơ quan chuẩn bị dự án).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư thực hiện theo quy
định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng.
Điều 5. Phân loại dự án đầu tƣ công
1. Phân loại dự án đầu tư công:
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công, cụ thể:
a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo,
nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng (trừ các dự án duy tu sửa chữa
thường xuyên, kế hoạch bảo trì theo quy định tại khoản 13, Điều 2 Nghị định số
06/2021/NĐ-CP), bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án
(điểm a Khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công);
b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và
dự án khác không quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công (tức
ngoài các dự án tại điểm a khoản 1 Điều này);
c) Danh mục, phân loại dự án đầu tư công được quy định cụ thể tại Phụ
lục I của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy
định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công (gọi tắt là Nghị định số
40/2020/NĐ-CP).
2. Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân
loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án
nhóm C theo tiêu chí quy định tại các Điều 7, 8, 9 và 10 của Luật Đầu tư công
và quy định chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.
Dự án có nhiều hạng mục đầu tư thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau
thì việc xác định dự án theo ngành, lĩnh vực sẽ căn cứ vào: (1) Công năng phục
vụ của dự án, tính chất chuyên ngành, mục đích quản lý dự án; (2) Cấu phần
đầu tư theo ngành, lĩnh vực chiếm tỷ lệ vốn lớn nhất.
Điều 6. Phân cấp quản lý dự án đầu tƣ công và trình tự đầu tƣ tổng
quát của dự án đầu tƣ công
1. Phân cấp quản lý dự án đầu tư công:
Việc phân cấp quản lý đầu tư thực hiện theo quy định tại Quyết định số
52/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp
quản lý và đầu tư một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn
tỉnh.

2. Trình tự đầu tư tổng quát của dự án đầu tư công:
a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án bao gồm các công việc: Tổ
chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây
dựng);
b) Giai đoạn thực hiện dự án bao gồm các công việc: Thực hiện việc giao
đất hoặc thuê đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo
sát; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; cấp giấy phép xây dựng (đối với
công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà
thầu và ký kết hợp đồng; triển khai thực hiện; giám sát; tạm ứng, thanh toán
khối lượng hoàn thành; nghiệm thu hoàn thành; bàn giao đưa vào sử dụng; vận
hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình
đưa vào sử dụng và thực hiện các công việc cần thiết khác;
c) Giai đoạn kết thúc đưa dự án vào khai thác sử dụng bao gồm các công
việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận
hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên
quan và các công việc cần thiết khác.
3. Trình tự chi tiết dự án đầu tư công:
3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
a) Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ quan chuẩn bị dự
án, bao gồm các công việc chính:
(1) Lập, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư giai đoạn trước khi
có quyết định chủ trương đầu tư, trong đó cơ quan đề xuất dự án nghiên cứu
triển khai các thủ tục lập, chấp thuận phương án tuyến, địa điểm đầu tư dự án,
… để làm cơ sở lập Báo cáo tiền khả thi (đối với dự án nhóm A) hoặc Báo cáo đề
xuất chủ trương đối với dự án nhóm B, C;
(2) Lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu
lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
(nếu cần);
(3) Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
(4) Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với dự án nhóm B, nhóm C),
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án nhóm A);

(5) Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (đối với dự án
nhóm B, nhóm C) hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (đối với dự án
nhóm A);
(6) Quyết định chủ trương đầu tư.
b) Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.
(1) Lập, chấp thuận hướng tuyến, địa điểm đầu tư dự án, phê duyệt quy
hoạch chi tiết xây dựng khu đất thực hiện dự án, tổ chức thi tuyển tuyển chọn
phương án thiết kế kiến trúc (nếu cần);
(2) Lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và dự toán chuẩn
bị đầu tư giai đoạn trước khi có quyết định đầu tư;
(3) Lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu
lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;
(4) Điều tra, khảo sát để phục vụ lập dự án;
(5) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (riêng đối với các dự án đầu tư xây
dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo và công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải
tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, không bao gồm tiền sử
dụng đất chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình);
(6) Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối
với những dự án thuộc đối tượng phải lập báo c
áo đánh giá tác động môi
trường;
(7) Thẩm định dự án (bao gồm cả thẩm định công nghệ, thẩm duyệt
phòng cháy, chữa cháy).
(8) Quyết định đầu tư dự án.
3.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư:
a) Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;
b) Lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế sau thiết kế cơ sở, thiết kế bản
vẽ thi công- dự toán (BVTC-DT);
c) Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán đối với dự án có yêu cầu thiết
kế ba bước và thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án có yêu cầu thiết
kế hai bước (gọi chung là thiết kế, dự toán);
d) Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán;
đ) Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất hoặc thuê đất

(nếu có); chuẩn bị mặt bằng; rà phá bom mìn (nếu có);
e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;
g) Thi công xây dựng công trình, thực hiện đầu tư dự án;
h) Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành;
i) Vận hành, chạy thử công trì nh , dự án ; kiểm tra công tác nghiệm thu
công trì nh , dự án hoàn thành ; bàn giao công trình , dự án hoàn thành vào sử
dụng.
3.3. Giai đoạn kết thúc dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng:
a) Bàn giao quy trình bảo trì, duy tu bảo dưỡng dự án, công trình;
b) Quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán;
c) Bảo hành công trình, sản phẩm của dự án.
3.4. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, người quyết định đầu tư và chủ đầu
tư quyết định việc thực hiện tuần tự hoặc kết hợp, xen kẽ các công việc trong quá
trình đầu tư.
Chƣơng II
NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ VÀ DỰ TOÁN NHIỆM VỤ
CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ
Điều 7. Quyết định nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ
Thực hiện trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 27 và
điểm d khoản 5 Điều 40 của Luật Đầu tư công, cụ thể:
1. Đối với dự án do cấp tỉnh quản lý:
a) Căn cứ quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội được duyệt và nhu cầu đầu tư, các sở, ban, ngành (là
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh), UBND cấp huyện lập Tờ trình đề nghị
phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem
xét, quyết định;
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham
mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự
án;
c) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án bao gồm các nội dung chủ yếu: Tên
dự án; hình thức đầu tư; phạm vi nghiên cứu; Cơ quan thực hiện nhiệm vụ

chuẩn bị đầu tư (lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư; Lập dự án đầu tư); dự kiến các công việc để lập, thẩm định và
quyết định chủ trương đầu tư hoặc lập, thẩm định và quyết định đầu tư; dự kiến
thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; Nguồn vốn thực hiện công tác
nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; các nội dung cần thiết khác.
2. Đối với dự án đầu tư công thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý:
Thực hiện tương tự theo quy trình tại khoản 1 Điều này, cụ thể: Phòng
Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công cấp
xã tham mưu, trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định nhiệm vụ chuẩn bị đầu
tư dự án do cấp mình quản lý.
Điều 8. Dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ thuộc giai đoạn trƣớc khi
có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ
Thực hiện trên cơ sở quy định tại điểm d khoản 5 Điều 40 của Luật Đầu
tư công, khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ và
hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1690/BKHĐT-KTĐPLT
ngày 26/3/2021, cụ thể:
Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được người có thẩm quyền quyết định,
cơ quan được giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị
đầu tư.
Điều 9. Nội dung dự toán, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ
Căn cứ từng giai đoạn thực hiện, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư gồm
khối lượng và chi phí cần thiết để thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên
ngành như: Điều tra, khảo sát để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư; lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư và
các chi phí cần thiết khác (giai đoạn trước khi có quyết định chủ trương đầu tư).
Điều tra, khảo sát để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập, thẩm định và quyết
định đầu tư và các chi phí cần thiết khác (giai đoạn sau khi có chủ trương đầu tư
và trước khi có quyết định đầu tư).
Chƣơng III
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ
Điều 10. Cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (dự án nhóm
A), Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ (dự án nhóm B, C)

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
Thực hiện theo quy định tại Điều 24 và 27 của Luật Đầu tư công, cụ thể:
a) Dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND
cấp huyện tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
b) Dự án nhóm B, C do địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) quản lý:
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quản lý dự án hoặc UBND cấp dưới
trực tiếp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
c) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được quy định cụ thể
tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ “Quy định tổ
chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương” và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ “Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.
d) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được quy định cụ
thể tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ “Quy định
tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” và Nghị định số 108/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương”.
2. Đối với dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:
a) Dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước; dự
án nhóm A của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự đảm bảo chi thường
xuyên; dự án nhóm A, B của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khác (trừ
các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn
vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên): Thực hiện theo quy định
tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cụ thể: Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các cấp giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
b) Các dự án còn lại: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cụ thể: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công
lập giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý lập Báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Điều 11: Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (dự án nhóm A),
Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ (dự án nhóm B, C)
1. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thực hiện theo Điều 30 của
Luật Đầu tư công và Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐCP.
2. Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện theo Điều 31
của Luật Đầu tư công và Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số
40/2020/NĐ-CP.
Riêng dự án, công trình thủy lợi ngoài nội dung được quy định tại Điều
31 của Luật Đầu tư công, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư còn phải thực hiện
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN:12845-2020.
3. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường:
a) Các dự án đầu tư công phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường làm cơ
sở để quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo khoản 1 Điều 12 của Nghị
định số 40/2020/NĐ-CP, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 54/2021/NĐ-CP và Điều
30 Luật Bảo vệ môi trường.
b) Trường hợp dự án đầu tư công phải đánh giá sơ bộ tác động môi
trường thì nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một nội dung trong
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
Chi tiết về nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được quy định tại
khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, khoản 2 Điều 3 Nghị định
số 54/2021/NĐ-CP và khoản 3 Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 12. Thẩm định nội bộ chủ trƣơng đầu tƣ
Trên cơ sở quy định tại Điều 24, Điều 27 của Luật Đầu tư công, khoản 1
Điều 3 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, việc thẩm định nội bộ được thực hiện
theo hình thức:
1. Dự án do cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc UBND
cấp huyện, UBND cấp xã lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư: Người đứng đầu cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao bộ
phận chuyên môn trực thuộc thẩm định nội bộ để hoàn thiện hồ sơ.

2. Nội dung thẩm định nội bộ gồm đầy đủ các nội dung thẩm định Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được quy định tại
khoản 4, khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.
Điều 13. Cơ quan thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ dự án
1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
a) Dự án nhóm A:
Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật Đầu tư
công, cụ thể: Thành lập Hội đồng thẩm định do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là
Thường trực Hội đồng và các cơ quan liên quan là thành viên Hội đồng;
b) Dự án nhóm B, C:
Trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Luật Đầu tư công,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp thành lập hội đồng thẩm định hoặc giao cơ
quan chuyên môn quản lý đầu tư công của cấp mình thẩm định (Sở Kế hoạch và
Đầu tư đối với cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với cấp huyện; bộ phận
có chức năng quản lý đầu tư của cấp xã).
2. Đối với dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:
a) Dự án nhóm A, B, C của cơ quan nhà nước; dự án nhóm A của các đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự đảm bảo chi thường xuyên; dự án nhóm A,
B của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khác (trừ các đơn vị sự nghiệp
công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập
tự đảm bảo chi thường xuyên):
Trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Nghị định số
40/2020/NĐ-CP, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp giao cơ quan chuyên môn
quản lý đầu tư công của cấp mình thẩm định;
b) Các dự án còn lại:
Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 của Nghị định số
40/2020/NĐ-CP, cụ thể: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thành lập Hội đồng
thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định.
Điều 14. Thẩm định chủ trƣơng đầu tƣ
1. Cơ quan được giao n hiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm

đị nh để được thẩm định. Hồ sơ trì nh thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ,
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy đị nh tại khoản 1
Điều 9 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, gồm thành phần chính sau:
a) Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự
án;
b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A hoặc báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, C theo quy định tại các Điều 29,
30, 31 của Luật Đầu tư công;
c) Báo cáo thẩm định nội bộ của cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
d) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
2. Hội đồng thẩm định hoặc Cơ quan thẩm đị nh chủ trương đầu tư tổ chức
thẩm đị nh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm
C thuộc cấp mì nh quản lý (trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của
các nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì thẩm
định).
3. Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thực hiện
theo quy đị nh tại khoản 4, Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.
4. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư:
a) Đối với dự án nhóm A: Không quá 30 ngày.
b) Đối với dự án nhóm B: Không quá 20 ngày.
b) Đối với dự án nhóm C: Không quá 15 ngày.
Điều 15. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ
1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
Thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 17 của Luật Đầu tư
công, cụ thể:
a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A
do địa phương quản lý (trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Đầu tư
công);
b) Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm
B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục
tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp

mình quản lý (trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Đầu tư công).
Hội đồng nhân dân các cấp quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết
định chủ trương đầu tư theo quy định cụ thể của tỉnh và của từng địa phương;
c) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhiều cấp thì cấp quyết
định chủ trương đầu tư là cấp quản lý dự án theo phân cấp, không phụ thuộc vào
nguồn vốn của cấp ngân sách.
2. Đối với dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2020/NĐCP, cụ thể:
a) Dự án nhóm A, B, C của cơ quan nhà nước; dự án nhóm A của các đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự đảm bảo chi thường xuyên; dự án nhóm A,
B của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khác (trừ các đơn vị sự nghiệp
công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập
tự đảm bảo chi thường xuyên): Chủ tịch UBND các cấp quyết định chủ trương
đầu tư;
b) Các dự án còn lại: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết
định chủ trương đầu tư.
3. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư:
Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm
quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị
định số 40/2020/NĐ-CP. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương
đầu tư dự án gồm:
a) Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án
theo Mẫu số 01, Phụ lục số II kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP;
b) Báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định về chủ trương đầu tư dự
án;
c) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án nhóm B, C theo quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Luật
Đầu tư công (được chỉnh sửa theo kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm
định về chủ trương đầu tư dự án);
d) Báo cáo thẩm định nội bộ của cơ quan đề xuất Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án.

4. Thời gian quyết định chủ trương đầu tư:
Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 10 của Nghị định số
40/2020/NĐ-CP và theo lịch họp của HĐND.
Điều 16. Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ
1. Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Trường hợp dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư:
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 40/2020/NĐCP, cụ thể: Trường hợp dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu
tư nhưng chưa quyết định đầu tư, nếu có thay đổi nội dung của quyết định chủ
trương đầu tư thì thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư;
b) Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư:
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định số
40/2020/NĐ-CP và không được vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật
Đầu tư công, cụ thể:
- Trường hợp điều chỉnh dự án làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn
tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thì
dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền
quyết định điều chỉnh dự án;
- Trường hợp điều chỉnh dự án dẫn đến thay đổi về mục tiêu, phạm vi,
quy mô, thời gian, cơ cấu nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định thì
dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án;
- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư trong
các trường hợp nêu trên phải thuộc các trường hợp điều chỉnh dự án được quy
định tại khoản 2, Điều 43 của Luật Đầu tư công, Điều 61 của Luật Xây dựng
(đối với dự án có cấu phần xây dựng).
2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian thẩm định, trình quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư: Đối với dự án nhóm A
quy định tại Điều 24 của Luật Đầu tư công. Đối với dự án nhóm B và nhóm C
quy định tại Điều 27 của Luật Đầu tư công;
b) Thời gian thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư:
- Dự án nhóm A: Không quá 30 ngày;

- Dự án nhóm B: Không quá 20 ngày;
- Dự án nhóm C: Không quá 15 ngày.
c) Hồ sơ trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: Thực hiện theo
quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP;
d) Thời gian quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: Thực hiện theo quy
định tại khoản 5 Điều 11 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP:
3. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 34 của Luật Đầu tư công, cụ
thể: Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án thì có thẩm quyền quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chƣơng IV
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG
Điều 17. Lập, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tƣ và lựa chọn nhà
thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ
1. Lập, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư (trước khi có quyết định đầu
tư):
a) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Luật Đầu tư công, theo đó cơ
quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư lập dự toán
chuẩn bị đầu tư trình cơ quan quản lý đầu tư công thẩm định, trình người quyết
định đầu tư xem xét, phê duyệt;
b) Đối với dự án có cấu phần xây dựng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, theo
đó: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong
trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự
toán chi phí chuẩn bị dự án, trừ các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu
tư công và dự toán phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc chuẩn bị
đầu tư.
2. Đối với gói thầu cần thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (gói thầu
thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án), trường hợp xác định được chủ
đầu tư thì đơn vị trực thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà
thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác

định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm
trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê
duyệt.
3. Chủ đầu tư , cơ quan chuẩn bị dự án tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng để
thực hiện các công việc cần thuê tư vấn theo quy đị nh của pháp luật về đấu thầu.
Điều 18. Chấp thuận phƣơng án tuyến, địa điểm đầu tƣ; thỏa thuận
tổng mặt bằng và kiến trúc công trình
Các trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận hướng tuyến, địa điểm
đầu tư, thỏa thuận tổng mặt bằng và kiến trúc công trình được thực hiện theo
quy đị nh tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch
xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Việc tổ chức chấp
thuận phương án tuyến, địa điểm đầu tư, thỏa thuận tổng mặt bằng và kiến trúc
công trình (nếu cần thiết) được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi.
Điều 19. Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Các trường hợp phải thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình
xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14
ngày 13/6/2019. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong
chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trình tự tổ chức thi
tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
Điều 20. Khảo sát phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, phục vụ
lập thiết kế sau thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết - dự toán
1. Công tác khảo sát đối với các dự án có cấu phần xây dựng thực hiện
theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ
và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát được ban hành phù hợp với tính chất,
loại, cấp công trình.
2. Công tác khảo sát đối với dự án không có cấu phần xây dựng:
a) Trước khi tiến hành khảo sát, chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án tự
thực hiện lập hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát phù hợp với yêu cầu từng
loại công việc cần khảo sát. Nhiệm vụ khảo sát được chủ đầu tư, cơ quan chuẩn

bị dự án phê duyệt bao gồm các nội dung: Mục đích khảo sát; phạm vi khảo sát;
các loại công tác khảo sát dự kiến; tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát dự kiến áp dụng;
thời gian thực hiện khảo sát dự kiến;
b) Chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực
hiện khảo sát. Chi phí khảo sát được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng
mức đầu tư. Công tác khảo sát phải được tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát lập
thành nhật ký khảo sát;
c) Chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án thực hiện giám sát công tác khảo
sát thường xuyên, có hệ thống từ khi bắt đầu khảo sát đến khi kết thúc khảo sát.
Trường hợp không đủ điều kiện năng lực thì chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám
sát công tác khảo sát. Chi phí giám sát công tác khảo sát được tính vào chi phí
tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư.
Nội dung giám sát công tác khảo sát bao gồm: Kiểm tra điều kiện năng
lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, chủ trì khảo sát, thiết bị máy móc
phục vụ khảo sát (nếu có); theo dõi, kiểm tra hiện trường khảo sát, khối lượng
khảo sát và việc thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt; theo dõi
và yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, chủ trì khảo sát đảm bảo bảo vệ
môi trường, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị được lắp đặt trong vùng, địa
điểm khảo sát, bảo đảm bí mật dự án (nếu có);
d) Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân
thực hiện khảo sát phải lập báo cáo kết quả khảo sát bao gồm các nội dung:
Nhiệm vụ khảo sát; đặc điểm, quy mô đầu tư; vị trí và hiện trạng mặt bằng của
khu vực được khảo sát; mô tả yêu cầu người sử dụng; tiêu chuẩn kỹ thuật khảo
sát được áp dụng; khối lượng công tác khảo sát thực tế; quy trình, phương pháp
và thiết bị (nếu có) dùng cho khảo sát; đánh giá về độ tin cậy của kết quả khảo
sát thu được; đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc
thiết kế cơ sở hoặc thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (trong trường hợp
khảo sát bổ sung); kết luận và kiến nghị (nếu có); nhật ký khảo sát; các phụ lục
có liên quan để minh họa cho kết quả khảo sát (nếu có);
đ) Chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án có trách nhiệm nghiệm thu kết quả
khảo sát. Nội dung nghiệm thu bao gồm: Đánh giá chất lượng công tác khảo sát
so với nhiệm vụ khảo sát và tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát được áp dụng; kiểm tra
hình thức và số lượng của báo cáo kết quả khảo sát; nghiệm thu khối lượng
công việc khảo sát theo hợp đồng đã ký. Kết quả nghiệm thu phải được lập
thành biên bản;

e) Tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát, chủ trì
khảo sát phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án và
pháp luật về chất lượng công việc đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi thực hiện
không đúng nhiệm vụ khảo sát được duyệt và các hành vi vi phạm khác gây ra
thiệt hại.
Điều 21. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dƣ̣ án
1. Chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi để trình thẩm định và phê duyệt quyế t đị nh đầu tư dự án ; chịu trách
nhiệm về nội dung, chất lượng và thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
Trường hợp thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thì chủ đầu tư , cơ quan
chuẩn bị dự án có trách nhiệm quy định cụ thể các yêu cầu về n ội dung, chất
lượng và thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và các biện pháp chế tài xử lý
vi phạm trong hợp đồng ký kết với tư vấn.
2. Trường hợp tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi vi phạm về nội
dung, chất lượng và thời gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ bị xử lý vi
phạm theo nội dung của hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan. Trường
hợp dự án bị đình chỉ thực hiện do lỗi của tư vấn thì ngoài việc thực hiện các
biện pháp xử lý vi phạm nêu trên, chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án có trách
nhiệm thu hồi toàn bộ kinh phí đã được tạm ứng, thanh toán cho tư vấn để hoàn
trả lại cho ngân sách; không được sử dụng tiền ngân sách hoặc tiền có nguồn
gốc ngân sách để cấp hoặc hoàn trả.
Điều 22. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tƣ dự án không có
cấu phần xây dựng (trừ các dự án quan trọng quốc gia)
Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây
dựng (trừ các dự án quan trọng quốc gia): Thực hiện theo quy định tại khoản 2
Điều 40 của Luật Đầu tư công. Theo đó trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự
án được thực hiện như sau:
1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ
đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định
đầu tư.
2. Chủ tịch UBND các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ
quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự án.
3. Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công
thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của
Luật Đầu tư công.

4. Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu
khả thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.
5. Thời gian thẩm định dự án:
a) Dự án nhóm A: Không quá 30 ngày.
b) Dự án nhóm B: Không quá 20 ngày.
c) Dự án nhóm C: Không quá 15 ngày.
Điều 23. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tƣ dự án có cấu
phần xây dựng
Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng
thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 40 của Luật Đầu tư công; quy định tại
khoản 10, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17 Điều 1 của Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Điều 12, Điều
13, Điều 16, Điều 17, điều 18 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Theo đó trình
tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án được thực hiện như sau:
1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ
đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu
tư xây dựng (Báo cáo KTKT ĐTXD) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu
tư. Riêng đối với dự án do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định
đầu tư: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức lập báo cáo nghiên
cứu khả thi dự án phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền
quyết định; tổ chức thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án đầu tư và chịu
trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Việc thẩm định dự án, hồ sơ trình thẩm định được thực hiện theo quy
định tại khoản 13, Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây
dựng năm 2020, gồm:
a) Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Báo cáo KTKT ĐTXD), giao cơ quan
chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính
chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây
gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại
Điều 57 của Luật Xây dựng và Văn bản số 3682/UBND-CN3 ngày 18/5/2021
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
b) Đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Xây dựng 2014
còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội

dung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của Luật Xây dựng 2014,
trừ dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;
c) Đối với dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng
cảnh phải được cơ quan chuyên môn về lĩnh vực văn hóa cho ý kiến theo quy
định của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP và Thông tư số 15/2019/TTBVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
“Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”, làm cơ
sở để cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định;
d) Đối với dự án yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao
hoặc có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ phải được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến hoặc thẩm định, thẩm duyệt theo
quy định của pháp luật có liên quan;
đ) Đối với dự án phải thực hiện thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (đấu
nối với quốc lộ, công trình đê điều,…) phải thực hiện thủ tục thoả thuận đấu nối
với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
e) Đối với dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất rừng, chủ đầu tư trình
đồng thời hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng và Sở Nông nghiệp và
PTNT để thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định tại Điều
20, Luật Lâm nghiệp và khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 83/2020/NĐ-CP;
g) Đối với dự án phải thực hiện quy định tại điểm c, d và điểm đ khoản
này, chủ đầu tư được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây
dựng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kết quả thực hiện yêu cầu về phòng,
chống cháy, nổ, thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy
định tại điểm d, đ khoản này được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng
làm cơ sở kết luận kết quả thẩm định;
Đối với thủ tục xin ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của hồ
sơ thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, chủ
đầu tư được gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo cơ chế một
cửa liên thông. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ đến
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến làm cơ sở kết luận thẩm định;
h) Cơ quan chủ trì thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được
mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định hoặc yêu
cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra
các nội dung cần thiết làm cơ sở cho việc thẩm định. Việc lựa chọn tổ chức, cá

nhân thẩm tra phục vụ thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được
thực hiện theo quy định của pháp luật. Phí thực hiện thẩm định dự án, thiết kế
xây dựng, chi phí thẩm tra được tính trong tổng mức đầu tư của dự án;
i) Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện
quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trình người quyết định đầu tư
phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng;
k) Hồ sơ trình thẩm định gồm: Tờ trình của chủ đầu tư; Báo cáo nghiên
cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;
các tài liệu, văn bản có liên quan.
3. Đối với dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp
công trình khác nhau, khi không xác định được công trình chính thuộc dự án thì
cơ quan thẩm định các nội dung của dự án quy đị nh tại Điều 58 của Luật Xây
dựng là cơ quan có trách nhiệm thực hiện thẩm định đối với công trình có cấp
cao nhất.
4. Thời gian thẩm định dự án:
a) Dự án nhóm A: Không quá 30 ngày, trong đó thời gian thẩm định của
cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 25 ngày và thời gian thẩm định,
hoặc có ý kiến về công nghệ không quá 20 ngày).
b) Dự án nhóm B: Không quá 25 ngày, trong đó thời gian thẩm định của
cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 20 ngày và thời gian thẩm định,
hoặc có ý kiến về công nghệ không quá 15 ngày).
c) Dự án nhóm C: Không quá 20 ngày, trong đó thời gian thẩm định của
cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 15 ngày và thời gian thẩm định,
hoặc có ý kiến về công nghệ không quá 10 ngày).
Điều 24. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi
1. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây
dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 44 của Luật Đầu tư công,
gồm các nội dung sau:
a) Sự cần thiết đầu tư;
b) Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của
pháp luật về quy hoạch;
c) Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án; phân
tích, lựa chọn quy mô hợp lý; xác định phân kỳ đầu tư; lựa chọn hình thức đầu

tư;
d) Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn
địa điểm đầu tư;
đ) Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án;
e) Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường (nếu có);
g) Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
h) Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chính thực hiện đầu
tư;
i) Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn;
k) Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai
đoạn khai thác dự án;
l) Tổ chức quản lý dự án, bao gồm xác định chủ đầu tư, phân tích lựa
chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án, mối quan hệ và trách nhiệm của
các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý
khai thác dự án;
m) Phân tích hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả và tác động kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh; khả năng thu hồi vốn đầu tư (nếu có).
2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ
thuật đầu tư xây dựng công trình của dự án có cấu phần xây dựng:
a) Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình
được thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng năm 2020;
b) Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được
thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014.
Riêng dự án, công trình thủy lợi, ngoài nội dung được quy định tại Điều
54, 55 của Luật Xây dựng năm 2014, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo
kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình còn phải thực hiện theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN:12845-2020;
c) Đối với dự án phải thực hiện dịch chuyển, xây dựng xây dựng hoàn trả
hạ tầng kỹ thuật (đường điện, đường nước, kênh mương, nghĩa trang, …) và tái
định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án thì trong Báo cáo nghiên cứu khả
thi, thiết kế cơ sở phải sơ bộ thiết kế, giải pháp dịch chuyển, xây dựng hoàn trả

hạ tầng kỹ thuật cũng như xác định được vị trí, quy mô hạ tầng khu tái định cư.
Điều 25. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng
hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng
1. Chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư
vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc danh
mục quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, trình cơ
quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Trình tự thẩm định, phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định của Luật
Bảo vệ môi trường và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian thẩm
định tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường đối với các dự án thuộc trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
thực hiện theo quy định tại của Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn của cơ
quan có thẩm quyền.
Điều 26. Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thẩm định công nghệ
1. Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị
định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay
đổi tính chất sử dụng phải được Cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm
duyệt về thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trước trong quá trình thẩm định dự
án. Trình tự, nội dung thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thực hiện
theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Thời gian thẩm
duyệt phòng cháy chữa cháy tối đa là 10 ngày làm việc (đối với dự án nhóm A)
và 05 ngày (đối với dự án nhóm B, C) làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
hợp lệ.
2. Các dự án có yếu tố công nghệ phải được thẩm định công nghệ trong
quá trình thẩm định dự án.
a) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng:
Quy trình, thủ tục thẩm định công nghệ thực hiện theo quy định tại Thông
tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học
của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu
tư.
b) Đối với dự án có cấu phần xây dựng:
Thẩm quyền thẩm định, trình tự thực hiện thẩm định hoặc cho ý kiến về

công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ thực hiện theo quy
định tại Điều 16, Điều 17 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
Điều 27. Đối tƣợng dự án phải xin ý kiến cộng đồng dân cƣ nơi thực
hiện dự án
1. Các dự án phải xin ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án trên
địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 74 của Luật Đầu tư công được quy
định cụ thể như sau:
a) Dự án quan trọng quốc gia;
b) Dự án nhóm A;
c) Dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ
tác động lớn đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu
tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng
mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung cần xin ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án
gồm: chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ
môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư
theo quy định của pháp luật.
Điều 28. Phê duyệt, quyết định đầu tƣ dƣ̣ án đầu tƣ công
1. Thẩm quyền phê duyệt , quyết đị nh đầu tư dự án đầu tư công thực hiện
theo quy đị nh tại khoản 3, Điều 35 của Luật Đầu tư công:
a) Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư dự án sau đây: Dự án nhóm
A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý, trừ dự án sử dụng vốn ODA và vốn
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh,
tôn giáo và các dự án khác theo quy định của Chính phủ;
b) Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư dự án sau đây:
Dự án nhóm B, nhóm C do cấp mình quản lý, trừ dự án sử dụng vốn ODA và
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an
ninh, tôn giáo và các chương trình, dự án khác theo quy định của Chính phủ;
c) Đối với dự án dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư thuộc cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý:
- Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C của cơ

quan nhà nước thuộc cấp mình quản lý;
- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định đầu tư dự án
nhóm A, B, C do đơn vị mình quản lý.
2. Người quyết đị nh đầu tư quyế t đị nh phê duyệt dự án sau khi chủ đầu tư
hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến của cơ quan thẩm định
và
được cơ quan chủ trì tổng hợp, trình phê duyệt.
3. Thời gian quyết định đầu tư dự án:
a) Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;
b) Dự án nhóm B: Không quá 10 ngày.
c) Dự án nhóm C: Không quá 7 ngày.
Điều 29. Trình tự lập, thẩm đị nh, quyết đị nh đầu tƣ dự án khẩn cấp
1. Dự án đầu tư công khẩn cấp là dự án đầu tư công nhằm kịp thời phòng,
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp bách để
bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
2. Trình tự, thủ tục tổng quát thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp: Thực
hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công.
a) Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy
định tại Điều 42 Luật Đầu tư công và tham khảo Hướng dẫn liên ngành số
217/HD-LN ngày 11/2/2020.
b) Đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo Điều 58
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và tham khảo Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN ngày 06/5/2021.
Điều 30. Điều chỉnh dự án đầu tƣ công
1. Dự án được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Điều 43 của
Luật Đầu tư công (đối với các dự án đầu tư công nói chung), Điều 61 của Luật
Xây dựng 2014 và khoản 18 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng năm 2020 (đối với dự án có cấu phần xây dựng). Người quyết
định đầu tư quyết định điều chỉnh đối với các nội dung liên quan đến mục tiêu,
quy mô đầu tư, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu
nguồn vốn sử dụng. Người quyết định đầu tư chỉ điều chỉnh dự án sau khi đã thực
hiện kiểm tra, đánh giá dự án.
2. Trình tự lập, thẩm định và quyết định điều chỉ nh dự án: Thực hiện theo
quy định tại khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP (đối với các dự

án đầu tư công nói chung), Điều 19 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (đối với
dự án có cấu phần xây dựng):
a) Chủ đầu tư tiến hành đánh giá toàn bộ tình hình thực hiện dự án đến
thời điểm đề xuất điều chỉnh (về khối lượng, giá trị thực hiện, giải ngân từng
hạng mục đầu tư...); báo cáo kết quả đánh giá dự án đến cấp quyết định đầu tư;
đồng thời lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án (Đề xuất điều chỉnh dự án) trình
người quyết định đầu tư cho chủ trương điều chỉnh dự án.
Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án gồm các nội dung chủ yếu sau : Nội
dung cần điều chỉnh; lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan
dẫn đến phải điều chỉnh dự án; phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả tài
chính (nếu có) do việc điều chỉnh dự án mang lại; tác động đối với môi trường
khi điều chỉnh dự án; thiết kế và tổng mức đầu tư điều chỉnh ở mức sơ bộ (nếu
có điều chỉnh), nguồn vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư; thời gian
thực hiện dự án sau điều chỉnh và các nội dung cần thiết khác;
b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì phối
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đề xuất người quyết đị nh đầu tư
cho ý kiến về chủ trương điều chỉ nh dự án;
c) Sau khi có chủ trương điều chỉnh dự án của người quyết định đầu tư,
chủ đầu tư tổ chức thẩm đị nh nội bộ việc điều chỉ nh dự án và hoàn thiện chi tiết
Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án để trình thẩm định, phê duyệt;
d) Tổ chức thẩm định dự án điều chỉ nh và phê duyệt điều chỉnh dự án.
3. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi nhóm dự án hoặc cấp công
trình xây dựng của dự án, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi
đầu tư xây dựng điều chỉnh được xác định theo thẩm quyền của nhóm dự án,
cấp công trình sau điều chỉnh.
4. Trong quá trình thực hiện đầu tư, nếu phải bổ sung hạng mục, điều
chỉnh các giải pháp kỹ thuật do lỗi tư vấn, điều chỉnh dự án do nguyên nhân chủ
quan, thủ trưởng của cơ quan chủ đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án, ban quản lý
dự án và các đơn vị, cá nhân liên quan phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm
trước người quyết định đầu tư. Trường hợp phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu
tư do lỗi của tư vấn, ban quản lý dự án thì chủ đầu tư phải áp dụng hình thức xử
lý vi phạm và khắc phục hậu quả về mặt kinh tế theo quy định của pháp luật và
hợp đồng đã ký.
Điều 31. Điều chỉnh tổng mức đầu tƣ

1. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Tổng mức đầu tư được phê
duyệt chỉ được điều chỉnh tăng khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 5
Điều 43 của Luật Đầu tư công.
2. Đối với dự án có cấu phần xây dựng: Tổng mức đầu tư xây dựng đã
được phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 43 của Luật
Đầu tư công và khoản 5 Điều 134 của Luật Xây dựng 2014.
3. Người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều
chỉnh. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không
điều chỉnh và phần tổng mức đầu tư điều chỉnh (tăng hoặc giảm). Các nội dung
liên quan đến phần tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định
theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Thẩm quyền thẩm
định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định
tại Điều 13, 14 và 15 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
Trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh làm tăng, giảm quy mô (nhóm)
dự án thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
điều chỉnh được xác định theo thẩm quyền của nhóm dự án sau điều chỉnh.
Điều 32. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách cho dự án.
Sau khi dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (quyết
định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong trường hợp dự án được phân bổ
kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư), chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp mã số đơn vị có
quan hệ với ngân sách cho dự án (nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư), gửi về cơ quan tài
chính theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính để được cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách.
Chƣơng V
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG
Điều 33. Vốn thực hiện dự án
1. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm
thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công.
2. Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hàng năm thực hiện theo
quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công, theo đó:
a) Căn cứ nhu cầu vốn thực hiện đầu tư của từng dự án, trước ngày 01
tháng 7 hàng năm chủ đầu tư gửi cơ quan chuyên môn về đầu tư tổng hợp, thẩm
định mức vốn thực hiện đầu tư công năm sau;

b) Trước ngày 20 tháng 7 hằng năm, các cơ quan chuyên môn quản lý đầu
tư công tổ chức lập, thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau trong
phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý, báo cáo
UBND cùng cấp;
c) Trước ngày 25 tháng 7 hằng năm, UBND báo cáo Hội đồng nhân dân
cùng cấp thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau.
Điều 34. Tổ chức quản lý dự án
1. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng:
Việc tổ chức quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị
định số 40/2020/NĐ-CP, trong đó:
a) Người có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây
dựng theo quy định của Luật Đầu tư công quyết định hình thức tổ chức quản lý
thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện cụ thể của dự án, quy
định pháp luật chuyên ngành có liên quan như: Ban quản lý dự án, thuê tư vấn
quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý;
b) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng sử dụng vốn ODA, vốn vay
ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, hình thức tổ chức quản lý dự án thực hiện theo
quy định của điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ. Trường
hợp điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ không có quy định
cụ thể thì việc tổ chức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại điểm a,
khoản 1 Điều này;
c) Đối với dự án khẩn cấp không có cấu phần xây dựng: Cấp có thẩm
quyền quyết định đầu tư dự án quyết định việc tổ chức quản lý dự án khẩn cấp,
tổ chức giám sát thực hiện và nghiệm thu bàn giao dự án hoàn thành phù hợp
với quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan; hoặc
có thể ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức
quản lý thực hiện dự án từ giai đoạn lập dự án đến giai đoạn hoàn thành đưa dự
án vào khai thác, sử dụng và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền đó.
2. Đối với dự án có cấu phần xây dựng:
a) Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự
án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các
hình thức tổ chức quản lý dự án theo quy định tại khoản 19, Điều 1 của Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, gồm các hình thức:
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng khu vực;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án;
- Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc;
- Tổ chức tư vấn quản lý dự án.
b) Việc tổ chức thực hiện quản lý dự án sẽ được UBND tỉnh quy định cụ thể
bằng văn bản riêng.
Điều 35. Quản lý và thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ
Việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo
quy định tại Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về quản lý và thực
hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.
Điều 36. Bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cƣ
Trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, các
Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ, các Thông tư hướng
dẫn của Bộ ngành, Quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn
giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc ban hành và các quy định có liên quan.
Điều 37. Thẩm định thiết kế, dự toán dự án không có cấu phần xây dựng
1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có cấu
phần xây dựng thực hiện theo quy đị nh tại Điều 29 của Nghị định số 40/2021/NĐCP:
a) Đối với dự án do UBND cấp tỉnh quản lý, đơn vị có chức năng được
giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức
thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư của dự án và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh
hoặc cơ quan được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư phê duyệt đối với
dự án thiết kế một bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán đối
với trường hợp thiết kế hai bước. Việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán
được thực hiện đồng thời, không tách riêng thiết kế chi tiết với dự toán.
b) Đối với dự án do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý và dự án được
UBND cấp tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư, đơn vị có chức năng
được giao nhiệm vụ thuộc UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì thẩm định thiết kế,
dự toán đầu tư của dự án trình Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt đối với dự
án thiết kế một bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán đối với

trường hợp thiết kế hai bước. Việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán được
thực hiện đồng thời, không tách riêng thiết kế chi tiết với dự toán.
2. Thời gian thẩm định:
a) Đối với dự án nhóm A: Không quá 30 ngày;
b) Đối với dự án nhóm B: Không quá 20 ngày;
c) Đối với dự án nhóm C: Không quá 15 ngày.
Điều 38. Nội dung thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án không có
cấu phần xây dựng
Nội dung thẩm định, phê duyệt thiết kế , dự toán dự án không có cấu phần
xây dựng thực hiện theo quy đị nh tại Điều 31 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP,
gồm các nội dung:
1. Các thông tin chung về dự án: Tên dự án, hạng mục dự án (nêu rõ
nhóm dự án); chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế đầu tư dự án; địa điểm đầu tư (nếu
có);
2. Quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ
thuật chủ yếu của dự án;
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng;
4. Các giải pháp thiết kế chính của hạng mục dự án và toàn bộ dự án;
5. Dự toán đầu tư dự án gồm các thành phần chi phí và được xác định
theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.
6. Những yêu cầu phải hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ thiết kế và các nội dung
khác (nếu có).
Điều 39. Thẩm định thiết kế, dự toán dự án có cấu phần xây dựng
1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán đối với dự án sử dụng vốn đầu
tư công thực hiện theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Điều 35, 36 của Nghị định số
15/2021/NĐ-CP:
a) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng
triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Điều 83 của Luật Xây 2014 đã được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng năm 2020, làm cơ sở phê duyệt. Nội dung thẩm định gồm:
- Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy

định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;
- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị
công nghệ (nếu có);
- Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây
dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán
xây dựng công trình.
b) Công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 83a của Luật Xây dựng
2014 (được bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng năm 2020) còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng
(hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện hoặc phòng Quản lý đô thị
thuộc UBND thành phố theo ủy quyền tại Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND
ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) thẩm định thiết kế xây dựng theo
nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 83a của Luật Xây dựng. Cơ quan thẩm định
được mời tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm
định thiết kế xây dựng.
c) Công trình xây dựng có yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cho ý kiến hoặc thẩm duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan;
d) Đối với công trình di sản văn hóa (công trình tu bổ, phục hồi di tích)
phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa đối
với nội dung được quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Thông tư số
15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019;
đ) Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều
này, chủ đầu tư được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây
dựng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kết quả thực hiện yêu cầu về phòng,
chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về
di sản văn hóa được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ sở kết
luận thẩm định;
đ) Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng
phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm
tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định;
e) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp văn bản của cơ quan chuyên môn
về xây dựng và các cơ quan, tổ chức có liên quan; thực hiện các yêu cầu (nếu
có) để phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định. Nội dung phê duyệt thiết kế,

dự toán được quy định tại Điều 40 của quy định này.
2. Việc thẩm định, hồ sơ, quy trình thẩm định của cơ quan chuyên môn về
xây dựng thực hiện theo quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định số
15/2021/NĐ-CP. Nội dung thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của
cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định
số 15/2021/NĐ-CP.
3. Thời gian thẩm định thiết kế dự toán:
a) Không quá 40 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt;
b) Không quá 20 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;
c) Không quá 15 ngày đối với công trình còn lại.
Điều 40. Phê duyệt thiết kế, dự toán dự án có cấu phần xây dựng
(thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở)
Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được chủ
đầu tư phê duyệt theo quy định tại Điều 40 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
1. Nội dung quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế
cơ sở theo mẫu số 07, Phụ lục I của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, gồm các nội
dung:
a) Người phê duyệt;
b) Tên công trình hoặc bộ phận công trình;
c) Tên dự án;
d) Loại, cấp công trình;
đ) Địa điểm xây dựng;
e) Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng;
g) Nhà thầu lập thiết kế xây dựng;
h) Đơn vị thẩm tra thiết kế xây dựng;
i) Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả
năng lượng, tiết kiệm tài nguyên (nếu có);
k) Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình;
l) Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí;
m) Các nội dung khác.
2. Trong trường hợp thực hiện quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý

dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý dự án một dự
án, Chủ đầu tư được ủy quyền cho Ban quản lý dự án trực thuộc phê duyệt thiết
kế xây dựng.
Điều 41. Điều chỉnh thiết kế, dự toán
1. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng:
a) Thiết kế đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp:
Khi điều chỉnh dự án mà có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế; trong quá trình
triển khai thực hiện phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi
thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ thực hiện, biện
pháp thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án.
Trường hợp thay đổi thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công trái với thiết kế cơ
sở trong dự án được duyệt, chủ đầu tư phải trình thẩm định, phê duyệt điều
chỉnh thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt thay đổi thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi
công;
b) Dự toán được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp: Các trường
hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định; thay đổi, bổ sung thiết kế
không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán (kể cả
chi phí dự phòng) nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
Dự toán điều chỉnh được xác định bằng dự toán đã được phê duyệt cộng
(hoặc trừ) phần dự toán bổ sung. Phần giá trị tăng (hoặc giảm) phải được thẩm
định làm cơ sở để phê duyệt dự toán điều chỉnh. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự
toán điều chỉnh làm cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh tổng mức
đầu tư (nếu cần).
Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không
làm thay đổi giá trị dự toán đã được phê duyệt hoặc làm vượt dự toán đã phê
duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo
cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.
2. Đối với dự án có cấu phần xây dựng:
a) Thiết kế xây dựng, dự toán đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh theo các
trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 84 và khoản 4, Điều 135 của Luật
Xây dựng năm 2014; khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
b) Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 84
của Luật Xây dựng năm 2014 mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng

thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi
công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; khi điều chỉnh dự án có
yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải
được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại khoản 24, Điều 1 của Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.
c) Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê
duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu
tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê
duyệt;
d) Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm
thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ
đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và
chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh.
3. Thời gian thẩm định điều chỉnh dự toán:
a) Không quá 40 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt;
b) Không quá 20 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;
c) Không quá 15 ngày đối với công trình còn lại.
Điều 42. Lập, thẩm đị nh và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn thầu
1. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được
thực hiện theo quy định tại Điều 33, 34, 35, 36, 37 Luật Đấu thầu và Điều 4, 6,
7 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được tính đúng,
tính đủ và phải bao gồm chi phí dự phòng và phù hợp với tính chất của từng gói
thầu. Chi phí dự phòng trong giá gói thầu bao gồm dự phòng cho phát sinh khối
lượng được tính theo tỷ lệ phần trăm (%), phải phù hợp với bước thiết kế khi lập kế
hoạch lựa chọn nhà thầu, mức độ và khả năng phát sinh khối lượng; dự phòng
cho yếu tố trượt giá được tính phù hợp với thời gian, tiến độ thực hiện gói thầu và
không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định.
Trường hợp giá gói thầu của công việc được xác định cao hơn so với giá
trị công việc đó được duyệt trong tổng mức đầu tư (bao gồm cả dự phòng cho
công việc), chủ đầu tư phải giải trình rõ nguyên nhân và đề xuất nguồn kinh phí
sử dụng cho phần tăng đó của gói thầu khi trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu.

3. Trong trường hợp cần thiết phải bổ sung gói thầu để thực hiện một hay
nhiều hạng mục công việc bổ sung trong quá trình triển khai dự án, nhưng các
hạng mục công việc này chưa được duyệt trong dự án đầu tư hoặc kinh phí chưa
được xác định trong tổng mức đầu tư, dự toán thì chủ đầu tư tạm tính giá gói
thầu và đề xuất nguồn vốn để thực hiện gói thầu, trình người quyết đị nh đầu tư
xem xét quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm căn cứ tổ chức
thực hiện.
4. Chủ đầu tư phải chủ động áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đảm
bảo lộ trình theo quy định của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 43. Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu
1. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu thực
hiện theo quy định tại các Điều 12, 13, 23, 25, 34, 35, 44, 46, 49, 51, 105 của
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
2. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu thực hiện
theo quy định tại các Điều 55, 58, 60, 105 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải tuân thủ theo mẫu hồ sơ do Bộ Kế
hoạch và Đầu tư ban hành . Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu
đãi của nhà tài trợ nước ngoài phải tuân thủ mẫu hồ sơ của Nhà tài trợ.
4. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định cụ thể về chỉ dẫn kỹ
thuật; tiêu chuẩn của vật liệu và thiết bị ; tiêu chuẩn nghiệm thu các hạng mục
công việc; điều khoản cho phép chủ đầu tư được thay thế nhà thầu phụ kém
năng lực hoặc chỉ định các nhà thầu phụ có năng lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi
công; các điều kiện điều chỉnh giá phù hợp với hình thức hợp đồng trong kế
hoạch lựa chọn thầu được duyệt. Bảng tiên lượng phải được mô tả chi tiết tên
công việc mời thầu, khối lượng, đơn vị tính tương ứng với từng mã hiệu công
việc cụ thể.
5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt hồ
sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư
phải gửi quyết định phê duyệt đến cơ quan quản lý về đầu tư, cơ quan tài chính
và kho bạc nhà nước của cấp quyết định đầu tư để theo dõi.
6. Hồ sơ mời thầu , hồ sơ yêu cầu chỉ được phát hành khi đáp ứng đầy đủ
các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Đấu thầu.
Điều 44. Dự toán gói thầu
1. Dự toán gói thầu là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu , phù

hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu , dự toán của công trì nh , dự án được duyệt .
Dự toán gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu trong Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 117 của Nghị định số
63/2014/NĐ-CP và Điều 19, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP (đối với dự án có cấu
phần xây dựng).
Nội dung các khoản mục chi phí , phương pháp xác đị nh dự toán gói thầu
xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.
Trường hợp dự toán gói thầu làm vượt dự toán của công trình, dự án thì chủ đầu
tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi phê
duyệt. Trong văn bản báo cáo người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phải giải
trình rõ nguyên nhân và đề xuất nguồn kinh phí sử dụng cho phần tăng đó của
gói thầu.
2. Dự toán gói thầu được sử dụng để so sánh với giá đề nghị trúng thầu
làm cơ sở xét duyệt trúng thầu the o quy đị nh tại điểm d khoản 1 Điều 42, điểm
b khoản 2 Điều 42 và điểm e khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu, được xác đị nh
bằng:
a) Dự toán gói thầu được xác đị nh tại khoản 1 Điều này , trong đó bao
gồm cả chi phí dự phòng trượt gi á và chi phí dự phòng khối lượng phát sinh đối
với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói;
b) Dự toán gói thầu được xác đị nh tại khoản 1 Điều này , trong đó bao
gồm chi phí dự phòng trượt giá nhưng không bao gồm chi phí dự phòng khối
lượng phát sinh đối với gói thầu áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định;
c) Dự toán gói thầu được xác đị nh tại khoản 1 Điều này, trong đó không
bao gồm chi phí dự phòng trượt giá cũng như chi phí dự phòng khối lượng phát
sinh đối với gói thầu áp dụng hì nh thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
Điều 45. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thẩm định , phê duyệt, công
khai kết quả lựa chọn nhà thầu
1. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại các
Điều 11, 14, 26, 36, 43, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 62 của Nghị định số
63/2014/NĐ-CP và quy định của nhà tài trợ với dự án sử dụng vốn vay ODA và
vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
2. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn
nhà thầu thực hiện theo quy định tại các Điều 20, 60, 106 của Nghị định số
63/2014/NĐ-CP; Điều 9, 10, 12, 13, 17 của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT
và quy định của Nhà tài trợ với dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi

của Nhà tài trợ nước ngoài.
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải gửi quyết định phê duyệt đến cơ quan
quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước của cấp
quyết định đầu tư để theo dõi.
Điều 46. Dự phòng trong giá dự thầu, giá trúng thầu và giá hợp đồng
1. Đối với gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói:
a) Nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng trượt giá, chi phí
dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu
có) vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu
đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ
sơ dự thầu về tài chính, thương mại;
b) Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng trượt giá,
chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm
tính (nếu có). Nhà thầu sẽ được hưởng toàn bộ khoản chi phí dự phòng mà không
phụ thuộc vào việc thực tế trong thời gian thực hiện hợp đồng có xảy ra phát sinh
khối lượng cũng như trượt giá hay không.
2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:
a) Nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí cho yếu tố trượt giá của gói
thầu vào trong giá dự thầu mà không tách riêng thành một khoản mục chi phí
riêng. Đối với c hi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng
cho các khoản tạm tính (nếu có) phải được nhà thầu ch ào thành các khoản mục
chi phí trong giá dự thầu;
b) Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy đị nh rõ tỷ lệ dự phòng
cho khối lượng phát sinh để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà
thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ
phần trăm (%) quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhân với chi phí của
các hạng mục do nhà thầu chào. Khi đánh giá về tài chính, thương mại thì chi phí
dự phòng này sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu;
c) Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí cho các khoản
tạm tính (nếu có) sẽ được chuẩn xác lại trong quá trình thương thảo hợp đồng.
Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng
phát sinh; phần chi phí dự phòng này do chủ đầu tư quản lý và sử dụng để thanh
toán cho nhà thầu khi có phát sinh.

3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
a) Nhà thầu phải tính toán chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, chi
phí dự phòng trượt giá và chi phí cho các khoản tạm tính (nếu có) thành các
khoản mục chi phí trong giá dự thầu;
b) Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho
khối lượng phát sinh (%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (%) để nhà thầu làm cơ sở
chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối
lượng phát sinh, dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy
định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhân với chi phí của các hạng mục do
nhà thầu chào. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu về tài chính, thương
mại thì chi phí dự phòng này sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp
hạng nhà thầu;
c) Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, chi phí dự phòng trượt giá
và chi phí cho các khoản tạm tính (nếu có) sẽ được chuẩn xác lại trong quá trình
thương thảo hợp đồng. Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự
phòng cho khối lượng phát sinh, chi phí dự phòng trượt giá và chi phí cho các
khoản tạm tính (nếu có); phần chi phí dự phòng này do chủ đầu tư quản lý và sử
dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh.
Điều 47. Thƣơng thảo, ký kết hợp đồng
1. Chủ đầu tư thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại
các Điều 19, 31, 40, 43, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60 và 62 của Nghị định
số 63/2014/NĐ-CP. Điều kiện ký kết hợp đồng được quy định tại Điều 64 của
Luật Đấu thầu.
2. Chủ đầu tư có quyền tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà
thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp
đồng. Trường hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng, chủ đầu tư có đủ căn cứ chứng
minh nhà thầu trúng thầu không còn đủ năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu hồ sơ
mời thầu để thực hiện gói thầu thì chủ đầu tư xem xét hủy kết quả lựa chọn nhà
thầu với nhà thầu này và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo đáp ứng yêu cầu của hồ
sơ mời thầu vào thương thảo hợp đồng.
3. Chủ đầu tư phải quy định trách nhiệm cụ thể đối với nhà thầu thực hiện
gói thầu để tránh xảy ra tranh chấp hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
phải quy định rõ: các trường hợp được điều chỉnh, phương pháp, cách thức,
phạm vi điều chỉnh giá hợp đồng; cách xử lý đối với các khối lượng phát sinh
của hợp đồng trong quá trình thực hiện; việc bồi thường, thưởng, phạt về chất

lượng, tiến độ; dừng hoặc chấm dứt hợp đồng để ràng buộc mỗi bên phải đảm bảo
thực hiện theo yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình, thanh toán và giải ngân.
4. Đối với gói thầu xây lắp thuộc loại hợp đồng trọn gói, trong quá trình
thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan phải rà soát lại khối
lượng công việc, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ theo thiết kế được duyệt để thương
thảo các điều kiện cụ thể của hợp đồng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính
chính xác của số lượng, khối lượng công việc và giá trị của hợp đồng.
5. Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay
ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, hợp đồng phải quy định rõ nguồn chỉ số giá,
phương pháp, cách thức tính giá trị tương đương, tỷ giá quy đổi. Chủ đầu tư
phải có biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến sự biến động của tỷ giá ngoại tệ
trong hợp đồng trong trường hợp nhà thầu chào các chi phí liên quan đến thực
hiện gói thầu bằng đồng tiền ngoại tệ.
Điều 48. Giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
1. Người quyết đị nh đầu tư tổ chức giám sát , theo dõi đối với hoạt động
lựa chọn nhà thầu theo quy đị nh tại Điều
10, 11 Thông tư số 10/2016/TTBKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi
tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.
2. Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra
thường xuyên và đột xuất việc lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu,
việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và các hoạt động khác liên
quan đến đấu thầu đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình và các dự
án do mình quyết định theo quy đị nh tại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Chế độ báo cáo công tác đấu thầu
a) Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Định kỳ, tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong
đó phải gửi báo cáo đến UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm sau để báo cáo
công tác đấu thầu cả năm đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư
của Chủ tịch UBND tỉnh, các dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp
huyện (bao gồm dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư và Chủ
tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư);
- Hàng năm, tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ

Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
b) Đối với UBND cấp huyện, cấp xã:
- UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu gửi Sở Kế hoạch và
Đầu tư trước 10 tháng 01 năm sau đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định
đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã;
- UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu gửi Phòng Tài chính
- Kế hoạch cấp huyện để tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 31
tháng 12 đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư.
c) Đối với các chủ đầu tư:
- Định kỳ gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án thuộc
thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư), Phòng Kế hoạch - Tài
chính cấp huyện (đối với dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện
quyết định đầu tư), Bộ phận quản lý đầu tư công cấp xã (đối với dự án thuộc
thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư) trước ngày 31 tháng 12;
- Thực hiện báo cáo đột xuất về công tác đấu thầu khi có yêu cầu của các
cơ quan có thẩm quyền.
Điều 49. Quản lý hợp đồng
1. Chủ đầu tư quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định tại các Điều 62,
63, 64, 65, 66, 67 của Luật Đấu thầu và các Điều 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với dự án sử dụng vốn vay
ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo hiệp định vay
và quy định về hợp đồng của nhà tài trợ.
2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi nhà thầu có đề xuất các giải
pháp thực hiện khác so với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư có trách
nhiệm xem xét tính hợp lý để đưa ra quyết định nhưng phải đảm bảo về chất
lượng, tiến độ, an toàn lao động và tiết kiệm hiệu quả hơn đồng thời chịu trách
nhiệm về quyết định của mình.
3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát nhà thầu thực hiện hợp đồng theo
đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ
sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất và hợp đồng đã ký kết.
Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn
năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến
độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư báo cáo người có thẩm
quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối

lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các
hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói
thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới
được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công
việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người
có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm
đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.
4. Chủ đầu tư có trách nhiệm ht ực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hợp đồng
đối với các hành vi chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng công trình; công khai
thông tin xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Luật Đấu thầu.
Điều 50. Điều chỉnh hợp đồng
1. Việc điều chỉnh hợp đồng bao gồm điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh
đơn giá, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và các
nội dung khác (nếu có) mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Chủ đầu tư và
nhà thầu thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng theo nguyên tắc được quy định tại
Điều 67 của Luật Đấu thầu và Điều 93 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (đối
với hợp đồng xây dựng còn phải tuân thủ quy định tại khoản 2, 3 Điều 143 của
Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 35, 36, 37, 38, 39 của Nghị định số
37/2015/NĐ-CP; khoản 11, 12, 13 Điều 1 của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP).
Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước
ngoài thực hiện theo quy định của nhà tài trợ.
2. Chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem
xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh trước khi ký điều chỉnh hợp đồng trong
các trường hợp: Giá hợp đồng sau điều chỉnh vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói
thầu (gồm cả chi phí dự phòng); Điều chỉnh kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng.
Trong trường hợp này , người quyết đị nh đầu tư giao c ơ quan chuyên môn về
quản lý đầu tư công của cấp mình tổ chức thẩm định trước khi xem xét, quyết
định.
Điều 51. Quản lý, thanh toán vốn đầu tƣ các dự án đầu tƣ công
Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn sau; HĐND tỉnh quyết định kéo dài thời gian thực hiện giải
ngân vốn ngân sách địa phương hằng năm nhưng không quá 31 tháng 12 năm
sau trong các trường hợp sau:
a) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;

b) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong
năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;
c) Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi,
kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng
chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau;
d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên
nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc
dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Điều 52. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tƣ
Việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý,
thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó:
1. Mức tạm ứng hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị
định số 99/2021/NĐ-CP. Mức vốn tạm ứng nêu trên không vượt kế hoạch vốn
hàng năm đã bố trí cho dự án.
2. Bảo lãnh tạm ứng vốn thực hiện theo quy đị nh tại khoản 2 Điều
10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, trong đó mức tạm ứng không được vượt quá
30% giá trị hợp đồng hoặc không được vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối
lượng công việc (đối với công việc thực hiện không thông qua hợp hợp đồng).
Trường hợp cần tạm ứng ở mức cao hơn cần phải được người quyết định đầu tư
cho phép.
3. Thu hồi tạm ứng thực hiện theo quy đị nh tại kh oản 5 Điều 10 Nghị
định số 99/2021/NĐ-CP, trong đó:
a) Mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của
hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu, được
quy định cụ thể trong hợp đồng, đảm bảo thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá
trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu (trừ trường hợp được người có thẩm
quyền cho phép tạm ứng ở mức cao hơn);
b) Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Sau khi chi trả cho
người được thụ hưởng, chủ đầu tư tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và
thu hồi tạm ứng trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày chi trả cho người
thụ hưởng, không chờ đến khi hoàn thành toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư mới làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.
c) Đối với chi phí quản lý dự án: Chủ đầu tư lập bảng kê giá trị khối

lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư) gửi cơ quan
kiểm soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi tạm ứng. Trường hợp Ban quản lý dự
án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiều dự án, định kỳ hàng quý hoặc 06 tháng và
hết năm kế hoạch, chủ đầu tư phân bổ chi phí quản lý dự án (khối lượng công
việc hoàn thành theo dự toán) cho từng dự án gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán
làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng.
d) Đối với hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị: Căn cứ vào hợp đồng
được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, đảm bảo thu hồi hết khi khối lượng
công việc hoàn thành theo hợp đồng.
4. Kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn thực hiện theo
quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.
5. Nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.
a) Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo tiến độ
thực hiện và nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước thực hiện khi cần thiết;
b) Việc thanh toán khối lượng hoàn thành thực hiện theo quy định tại Điều
11 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP. Tổng số vốn thanh toán cho các dự án, công
trình không vượt dự toán được duyệt hoặc giá gói thầu; không vượt kế hoạch
vốn cả năm đã bố trí cho dự án (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng
hoàn thành).
6. Chế độ báo cáo và quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công theo
niên độ:
a) Hằng năm, kết thúc niên độ ngân sách UBND các cấp, cơ quan cấp
trên của chủ đầu tư, các chủ đầu tư, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các
cấp và các cơ quan khác được giao quản lý vốn đầu tư công thực hiện việc lập,
gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định
quyết toán, chỉnh lý quyết toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định của
Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và quy định của
UBND tỉnh.
b) Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan không thực hiện nghiêm
chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán định kỳ và báo cáo quyết toán
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm sẽ
bị xử lý theo quy định”.
Điều 53. Nghiệm thu đƣa công trình, dự án vào khai thác sử dụng, kết
thúc đầu tƣ và vận hành dự án

1. Nghiệm thu đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng:
a) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Quy trình, hồ sơ nghiệm
thu đưa vào khai thác sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Nghị
định số 40/2020/NĐ-CP. Hạng mục, công việc hoàn thành chỉ được phép đưa
vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và
nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu
trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu;
b) Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ phục vụ quản lý vận hành và
bảo trì công trình cho đơn vị nhận bàn giao tài sản cùng với việc bàn giao dự án.
c) Đối với dự án có cấu phần xây dựng:
Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công
trình theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Công trình
phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong
quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định
tại quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và ra văn bản
chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Việc bàn giao hạng mục công
trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều
124 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Điều 27
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện
theo quy định của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư
xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây
dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Kết thúc đầu tư và vận hành dự án:
a) Kết thúc đầu tư dự án khi chủ đầu tư nhận bàn giao toàn bộ công trình,
sản phẩm của dự án và dự án hết thời gian bảo hành. Trước khi bàn giao công
trình, sản phẩm của dự án, nhà thầu phải di chuyển hết tài sản của mình (nếu có)
ra khỏi khu vực thực hiện dự án;
b) Chủ đầu tư tổ chức quản lý sử dụng công trình hoặc bàn giao cho đơn
vị quản lý vận hành theo quy định. Hồ sơ bàn giao dự án, công trình gồm: Hồ sơ
hoàn thành dự án, công trình; tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành; quy định
bảo trì dự án.
c) Tổ chức được giao quản lý sử dụng công trình, sản phẩm của dự án có

trách nhiệm vận hành, khai thác đảm bảo hiệu quả dự án theo đúng mục đích và
các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt. Chủ đầu tư hoặc tổ chức được
giao quản lý sử dụng công trình, sản phẩm dự án có trách nhiệm thực hiện duy
tu, bảo dưỡng, bảo trì theo quy định của pháp luật.
Điều 54. Bảo hành công trình, sản phẩm của dự án.
1. Việc bảo hành công trình, sản phẩm dự án phải được chủ đầu tư và nhà
thầu thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng về quyền và trách nhiệm của các bên
trong bảo hành, gồm: Thời gian bảo hành; hình thức bảo hành; giá trị bảo hành;
việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo
hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương.
2. Thời hạn tối thiểu bảo hành sản phẩm của dự án không có cấu phần
xây dựng được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu: Bảo hành tối
thiểu 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I;
Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn
lại.
3. Mức tiền bảo hành tối thiểu được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị
công trình, sản phẩm của dự án: Đối với công trình, sản phẩm có thời hạn bảo
hành tối thiểu 24 tháng là 3% giá trị hợp đồng; Đối với công trình, sản phẩm
của dự án có thời hạn bảo hành tối thiểu 12 tháng là 5% giá trị hợp đồng.
4. Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của chủ đầu
tư trước khi Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu. Tiền bảo hành sản phẩm được
tính lãi suất như tiền gửi ngân hàng. Nhà thầu và chủ đầu tư có thể thỏa thuận
việc thay thế tiền bảo hành bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương
đương. Nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo
hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.
Điều 55. Quyết toán vốn đầu tƣ
1. Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thực hiện theo quy đị nh tại Chương III
Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán,
quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ
trưởng Bộ Tài chính (nếu có).
2. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn
vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn
thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự
án còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét,
quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết

toán dự án hoàn thành.
3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án trong
phạm vi quy mô, tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt; lập Hồ sơ quyết
toán vốn đầu tư để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công
trình, dự án được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai
thác, sử dụng, trong đó đối với dự án nhóm A là 09 tháng, đối với nhóm B là 06
tháng và nhóm C là 04 tháng. Sau 06 (sáu) tháng kể từ khi có quyết định phê
duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, các chủ đầu tư có trách nhiệm giải
quyết công nợ, tất toán tài khoản tại cơ quan thanh toán vốn đầu tư. Trường hợp
dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán chưa được bố trí đủ vốn, chủ
đầu tư có trách nhiệm báo cáo Người quyết định đầu tư và các cơ quan liên
quan bố trí vốn để giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án theo quy định.
Chƣơng VI
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƢ
Điều 56. Giám sát đầu tƣ dự án đầu tƣ công
1. Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư , cơ quan
quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, chủ
đầu tư, cơ quan chuẩn bị đầu tư dự án có trách nhiệm thực hiện giám sát dự án
đầu tư công theo quy đị nh tại Điều 50 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
2. Nội dung giám sát đầu tư của từng cơ quan thực hiện theo quy định tại
Điều 51, 52, 53, 54 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
Điều 57. Đánh giá đầu tƣ dự án đầu tƣ công
1. Người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, chủ
đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư công theo
khoản 1, 2 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
2. Nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều
73 của Luật Đầu tư công.
Điều 58. Chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tƣ
1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo giám sát ,
đánh giá đầu tư theo quy đị nh tại Điều 100 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
2. Thời hạn và nội dung báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư thực
hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 5,11 Điều 100 của Nghị định số 29/2021/NĐCP.

3. Các cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm chế độ báo cáo về giám sát,
đánh giá đầu tư phải bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 103 của Nghị định
số 29/2021/NĐ-CP.
Điều 59. Cập nhật thông tin dự án vào Hệ thống thông tin về giám
sát, đánh giá đầu tƣ chƣơng trình, dự án đầu tƣ sử dụng vốn nhà nƣớc và
lƣu trữ hồ sơ
a) Thông tin về dự án phải được chủ đầu tư cập nhật vào Hệ thống thông
tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà
nước theo quy định tại Điều 101 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.
b) Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ dự án. Nhà thầu có trách
nhiệm lưu trữ hồ sơ công việc do mình thực hiện. Việc lập, lưu trữ hồ sơ được
thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Chƣơng VII
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƢ
Điều 60. Trách nhiệm chung của các cơ quan trong việc giải quyết
các thủ tục đầu tƣ
1. Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây
dựng quy trình và các thủ tục nội bộ bao gồm trình tự giải quyết các thủ tục đầu
tư từ khâu tiếp nhận , xử lý hồ sơ cho đến khi trả kết quả bảo để thực hiện đúng
thời hạn quy định tại Quyết đị nh này và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan.
2. Ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu cần thiết để được tiếp nhận, giải quyết
thủ tục đầu tư theo lĩnh vực phụ trách và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan
.
3. Phản ánh, góp ý công khai đối với việc xử lý hồ sơ chậm trễ hoặc gây
phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của các tổ chức, cá nhân có liên quan và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về phản ánh, góp ý của mình. Các nội dung phản ánh, góp ý
không được thực hiện công khai sẽ không được coi là hợp lệ và không được xem
xét.
4. Tổ chức xác minh và kết luận đối với các phản ánh liên quan việc giải
quyết thủ tục đầu tư của cơ quan mì nh và yêu cầu tổ chức , cá nhân phản ánh
phải xin lỗi công khai nếu phản ánh không đúng sự thật.
Điều 61. Trách nhiệm của Cơ quan đề xuất dự án, chủ đầu tƣ dự án
1. Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến dự án đảm bảo chất lượng , đúng tiến độ

trên cơ sở tuân thủ các quy đị nh của pháp luật và Quyết đị nh này . Chịu trách
nhiệm toàn diện về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp
cần kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư do cơ quan mì nh chủ trì so với
quy đị nh tại Quyết đị nh này phải có văn bản báo cáo người quyết đị nh đầu tư lý
do và thời gian hoàn thành.
2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm định trong quá trình thẩm định;
chịu trách nhiệm giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu bổ sung để các cơ quan có
liên quan tham gia ý kiến.
3. Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và các
cơ quan có liên quan.
4. Chủ trì phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm định in ấn tài liệu, thuyết
minh, giải trình các nội dung có liên quan đến chương trình, dự án phục vụ công
tác thẩm tra, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
5. Phân công cán bộ chuyên trách (tên, chức vụ, số điện thoại) theo dõi từng
dự án để liên hệ công tác trong quá trình thực hiện các thủ tục thẩm đị .nh
Thông tin
về cán bộ này được nêu công khai trong phiếu nhận hồ sơ
. Cán bộ chuyên trách có
trách nhiệm thực hiện chế độ thông t in, báo cáo trung thực tình trạng hồ sơ đến
người có thẩm quyền của cơ quan mì nh để được xem xé,t giải quyết. Nghiêm cấm
việc báo cáo thông tin không trung thự,ckhông đúng bản chấ.t
Điều 62. Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân thẩm định
1. Thực hiện hoàn thành công tác thẩm định (bao gồm cả nội dung yêu
cầu chỉ nh sửa, bổ sung hồ sơ , tạm dừng thẩm định hoặc dừng thẩm định ) trong
thời hạn được quy đị nh tại Quyết đị nh này.
2. Tiến hành rà soát, kiểm tra lại danh mục, số lượng bộ hồ sơ, tài liệu cơ
bản của hồ sơ dự án theo danh mục đã công bố. Trong thời hạn mười (10) ngày
làm việc, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm xem xét, có văn bản thông
báo một lần đến cơ quan đề xuất, chủ đầu tư dự án để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
trình thẩm định (nếu cần).
3. Từ chối tiếp nhận không xem xét hồ sơ trình thẩm định trong các
trường hợp: Trình thẩm định đến cơ quan thẩm định không đúng thẩm quyền
thẩm định theo quy định ; thủ tục đầu tư không thuộc đối tượng phải t hẩm định
theo quy định; hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về mặt pháp lý hoặc thiếu
các nội dung cần thiết theo quy định; hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo quy
cách theo quy định.

4. Tạm dừng thẩm định và thông báo kịp thời đến người quyết định đầu
tư, cơ quan đề xuất dự án , chủ đầu tư các lỗi , sai sót trong nội dung hồ sơ được
trình thẩm định dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định . Trường hợp các
lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn hai mươi (20)
ngày thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định.
5. Thực hiện công tác thẩm đị nh đảm bảo tí nh độc lập , trung thực, khách
quan trong quá trì nh thẩm đị nh ; bảo lưu ý kiến trong văn bản thẩm định của cơ
quan và chị u trách nhiệm trước pháp luật
về việc bảo lưu ý kiến của mì nh .
Nghiêm cấm các hành vi cản trở , tác động đến công tác thẩm định dẫn đến kết
quả thẩm định không đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.
6. Tổ chức đối thoại, hướng dẫn, kiểm điểm tiến độ đối với các chủ đầu
tư có nhiều hồ sơ gặp vướng mắc trong quá trình thẩm định.
Điều 63. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tham gia thẩm định
1. Các cơ quan được lấy kiến (gọi là cơ quan phối hợp) có trách nhiệm trả
lời cơ quan chủ trì thẩ m đị nh bằng văn bản đúng thời hạn , đúng nội dung được
lấy kiến và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan thuộc chức năng quản
lý của mình liên quan đến dự án.
2. Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan phối hợp phải có quan điểm
cụ thể về các nội dung đồng ý (phù hợp), các nội dung không đồng ý (không
phù hợp), các nội dung phải bổ sung. Đối với những nội dung cần phải kiểm tra
hiện trường mới có đủ điều kiện để cho ý kiến thì cơ quan phối hợp thông báo
bằng văn bản tới cơ quan chủ trì thẩm định để sắp xếp lịch kiểm tra hiện trường
và nội dung tham gia sẽ được thống nhất ghi biên bản tại buổi kiểm tra hiện
trường.
Trường hợp quá thời hạn được đề nghị trả lời , nếu cơ quan phối hợp
không trả lời, không thông báo về lý do chậm trễ hoặc trả lời không rõ quan
điểm thì được coi là chấp thuận và người đứng đầu cơ quan phối hợp hoàn toàn
chịu tránh nhiệm về những vấn đề liên quan thuộc chức năng quản lý của cơ
quan mình theo quy định và cơ quan chủ trì thẩm đị nh được phép thực hiện các
bước tiếp theo đã được quy định.
Điều 64. Xƣ̉ lý vi phạm trong quá trì nh thƣ̣c hiện các thủ tục đầu tƣ
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nộp , tiếp nhận và giải quyết hồ
sơ phải tổ chức xin lỗi công khai khi có các hành vi vi phạm sau:
a) Yêu cầu thành phần hồ sơ, tài liệu không có trong quy định do cơ quan

có thẩm quyền ban hành, không phù hợp với tí nh chất của dự án;
b) Không tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục đầu tư hoặc tự ý trả
lại hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục đầu tư mà không có lý do chính đáng;
c) Giải quyết thủ tục đầu tư không đúng thời gian theo quy định của
Quyết đị nh này mà không có lý do chí nh đáng;
d) Có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trì nh thự c hiện
các thủ tục đầu tư để trục lợi;
đ) Hồ sơ trì nh thẩm đị nh không đủ các nội dung và không đảm bảo chất
lượng theo quy đị nh của pháp luật; không thực hiện việc chỉ nh sửa, bổ sung hồ sơ
hoặc giải trì nh đầy đủ các nội dung đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan thẩm đị nh;
e) Phản ánh không trung thực các nội dung , thông tin liên quan đến việc
tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đầu tư;
g) Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
2. Ngoài việc thực hiện hì nh thức xử lý vi phạm được quy đị nh tại khoản 1
Điều này, đối với công chức, viên chức, cán bộ để xảy ra tình trạng sai sót trong
việc chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định, nội dung thẩm định hoặc để quá hạn thời gian
giải quyết thủ tục đầu tư xảy ra một cách thường xuyên mà không có lý do chính
đáng thì tuỳ theo mức độ vi phạm , thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp
xem xét xử lý hoặc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luâ
. ̣t
3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tình trạng sai sót trong việc chuẩn bị hồ
sơ trình thẩm định, nội dung thẩm định hoặc để quá quá hạn thời gian giải quyết
thủ tục đầu tư xảy ra một cách thường xuyên mà không có lý do chính đáng thì
tuỳ theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét
xử lý hoặc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật.
Chƣơng VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 65. Xử lý chuyển tiếp
Đối với các dự án có các thủ tục đã được cấp có thẩm quyền thẩm định,
quyết định, hoặc được cơ quan kiểm soát chi tiếp nhận hồ sơ thanh toán trước
ngày Quy định này có hiệu lực thì các thủ tục đã được thẩm định, quyết định,
thanh toán vốn đầu tư không phải thực hiện lại. Các công việc tiếp theo được
thực hiện theo Quy định này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên
quan.

Điều 66. Tổ chức thực hiện
1. Quy định này thay thế các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án
sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định số
08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch
UBND cấp xã, các Ban quản lý dự án thực hiện việc quản lý dự án đầu tư công
theo Quy định này.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai
thực hiện Quy định này, làm đầu mối để tập hợp các báo cáo, vướng mắc và đề
xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

