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Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2015

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng
Chính sách xã hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Để phục vụ cho việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương
đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các
cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, các cơ quan, tổ chức được giao kế hoạch đầu tư công (dưới đây
gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) một số nội dung cụ thể sau đây:
I. CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÔNG PHẢI PHÊ DUYỆT CHỦ
TRƢƠNG ĐẦU TƢ THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẦU TƢ CÔNG

1. Về chƣơng trình mục tiêu
Các chương trình không phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy
định của Luật Đầu tư công, gồm:
a) Các chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định có thời gian
thực hiện đến hết năm 2020, đang triển khai trong giai đoạn 2011-2015, tiếp
tục triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020, không thay đổi mục tiêu, nội
dung, phạm vi và tổng mức đầu tư.
b) Các chương trình mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ quyết định
đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2015, trong đó quy định cụ thể mục tiêu,

nội dung, phạm vi, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và mức vốn bố trí cụ
thể trong giai đoạn 2016-2020.
c) Các chương trình mục tiêu sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách
địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại
cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các khoản
vốn vay khác của ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư trước ngày 01
tháng 01 năm 2015, trong đó quy định cụ thể mục tiêu, nội dung, phạm vi,
tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và mức vốn bố trí cụ thể trong giai đoạn
2016-2020.
2. Về dự án đầu tƣ công
Các dự án không phải phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của
Luật Đầu tư công, gồm:
a) Các dự án dở dang đã được bố trí vốn đầu tư công từ kế hoạch năm
2015 trở về trước, tiếp tục triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
b) Các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm
2015, tiếp tục triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
c) Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục theo quy định tại Quyết định
số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2010.
d) Các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 01 tháng 01
năm 2015, chưa được bố trí vốn kế hoạch, nhưng trước thời điểm Luật Đầu tư
công có hiệu lực, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể mức vốn
ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ bố trí trong giai đoạn 2016-2020.
Riêng đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt
chủ trương, nhưng chưa quyết định mức vốn đầu tư cụ thể hoặc chưa phê
duyệt quyết định đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện các thủ
tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu
tư công và hướng dẫn tại Mục II dưới đây.
đ) Các dự án sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn
trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư, đã phê
duyệt quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư từ các nguồn vốn trên trước ngày 01
tháng 01 năm 2015, chưa được bố trí vốn kế hoạch, nhưng trước thời điểm
Luật Đầu tư công có hiệu lực, đã được Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực
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Hội đồng nhân dân quyết định mức vốn ngân sách cấp mình triển khai trong
giai đoạn 2016-2020.
Riêng đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực
Hội đồng nhân dân đồng ý về mặt chủ trương, nhưng chưa quyết định mức
vốn bố trí cụ thể trong giai đoạn 2016-2020 hoặc chưa phê duyệt quyết định
đầu tư, các địa phương phải hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt
chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn tại Mục
II dưới đây.
e) Các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư không
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, nên không yêu cầu thực hiện
các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định
này1.
II. CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN VIỆC LẬP, THẨM
ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU
TƢ CÔNG

Các chương trình, dự án đầu tư công (trừ các chương trình, dự án quy
định tại Mục I nêu trên) đều phải lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư,
theo quy định tại Mục 1, Chương II của Luật Đầu tư công. Trong đó lưu ý
một số điểm như sau:
1. Về thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ các chƣơng trình,
dự án đầu tƣ công: thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư
công. Riêng về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương
trình, dự án sử dụng vốn ODA và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
của Hội đồng nhân dân thực hiện như sau:
a) Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương
trình, dự án sử dụng vốn ODA theo quy định tại các điểm d và đ, Khoản 3;
Điểm b, Khoản 4; Điểm b, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 17 của Luật Đầu tư
công thực hiện theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày
23 tháng 4 năm 2013 cho đến khi ban hành Nghị định mới. Cụ thể như sau:
a.1) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với:
- Các chương trình, dự án có sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi;
viện trợ phi dự án có sử dụng vốn vay ODA;
1

Các dự án sử dụng một phần vốn đầu tư công, một phần vốn sự nghiệp phải thực hiện lập, thẩm định, phê
duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
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- Các chương trình, dự án ô; các chương trình, dự án kèm theo khung
chính sách; các chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn
giáo;
- Các khoản ODA viện trợ không hoàn lại có quy mô vốn tài trợ tương
đương từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên;
- Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình, dự án vốn vay ODA và vốn
vay ưu đãi;
- Viện trợ mua sắm hàng hóa thuộc diện quản lý của Nhà nước.
a.2) Các bộ, ngành và địa phương quyết định chủ trương đầu tư các
chương trình, dự án không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a.1 nêu trên và
theo phân cấp thẩm quyền tại Điểm b, Khoản 4; Điểm b, Khoản 5 và Khoản
6, Điều 17 của Luật Đầu tư công.
Sau khi Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thay thế Nghị định
Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 được Chính phủ ban
hành và có hiệu lực thi hành, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thực
hiện theo quy định tại Nghị định mới này.
b) Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân
Tại Khoản 5, Điều 7, Luật Đầu tư công quy định Hội đồng nhân dân
quyết định chủ trương đầu tư đối với một số chương trình, dự án. Tuy nhiên,
để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công đúng thời gian quy định,
Hội đồng nhân dân có thể ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân
quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án này theo đề xuất của Ủy
ban nhân dân cùng cấp và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại Kỳ họp
gần nhất.
2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ các chƣơng trình
mục tiêu quốc gia, các chƣơng trình mục tiêu, các dự án đầu tƣ công
(dưới đây gọi tắt là các chương trình, dự án)
Các bộ, ngành và địa phương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chủ
trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công theo đúng quy định tại
Mục 1, Chương II, Luật Đầu tư công. Cụ thể như sau:
a) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia
(1) Cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình có trách nhiệm:
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- Giao đơn vị trực thuộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo các
nội dung quy định tại Điều 34 của Luật Đầu tư công;
- Giao đơn vị có chức năng thẩm định hoặc thành lập Hội đồng để thẩm
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
- Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính
phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.
(2) Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước do
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch để thẩm định Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.
(3) Cơ quan được giao chủ chương trình tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm
định hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ
trước ngày 30 tháng 4 năm 2015, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thừa ủy
quyền Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.
(4) Đồng thời với quá trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về
chủ trương đầu tư, các bộ chủ chương trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
theo quy định tại Điều 47 của Luật Đầu tư công và trình Thủ tướng Chính phủ
ngay sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư chương trình mục
tiêu.
b) Đối với các chương trình mục tiêu thuộc thẩm quyền Chính phủ
quyết định chủ trương đầu tư
(1) Chủ chương trình có trách nhiệm:
- Giao đơn vị trực thuộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo các
nội dung quy định tại Điều 34 của Luật Đầu tư công;
- Giao đơn vị có chức năng thẩm định hoặc thành lập Hội đồng để thẩm
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
- Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính
phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.
(2) Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng liên ngành hoặc giao Bộ
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Trường hợp thành lập Hội đồng liên
ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ
quan có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
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(3) Chủ chương trình hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
theo ý kiến thẩm định quy định tại Tiết (2) nêu trên trình Chính phủ.
(4) Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình
trước ngày 30 tháng 4 năm 2015, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng
vốn đầu tư, thời gian, tiến độ, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện.
c) Đối với các chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân
sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để
lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và các
khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư: trình tự, thủ tục thực
hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật Đầu tư công.
d) Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại
Điều 24 của Luật Đầu tư công.
đ) Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C: trình tự,
thủ tục đối với từng nguồn vốn khác nhau thực hiện tương ứng theo quy định
tại các điều 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật Đầu tư công.
e) Trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các chương
trình, dự án, cần lưu ý một số điểm sau:
(1) Trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư,
các bộ, ngành và địa phương phải giao đơn vị trực thuộc lập Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 34 và Điều 36 của Luật Đầu tư công,
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại Điều 35 của Luật Đầu tư
công và phải thành lập Hội đồng hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Riêng đối với dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 01
tháng 01 năm 2015, chưa được bố trí vốn kế hoạch (chưa được Thủ tướng
Chính phủ và cấp có thẩm quyền đồng ý bố trí vốn đầu tư công trong giai
đoạn 2016-2020), thì các bộ, ngành và địa phương có thể sử dụng các thông
tin, số liệu đã trình phê duyệt quyết định đầu tư và cập nhật các thông tin, số
liệu cần thiết để chuẩn bị Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Không nhất thiết phải
chuẩn bị lại từ đầu để tiết giảm các chi phí không cần thiết.
(2) Tất cả các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của các bộ,
ngành và địa phương trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, phải thực hiện
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việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật
Đầu tư công và phân cấp thẩm định theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư
công.
(3) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xin ý kiến Hội đồng nhân dân hoặc
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến trước khi:
- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tất cả các
dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B và các dự án trọng
điểm nhóm C2 sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước
ngoài do địa phương quản lý thuộc đối tượng quy định tại Tiết a.1, Điểm a,
Mục 1 nêu trên.
- Gửi hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả
năng cân đối vốn đối với các dự án nhóm B và các dự án trọng điểm nhóm C2
sử dụng vốn ngân sách trung ương, công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính
phủ.
3. Vốn chuẩn bị đầu tƣ để lập, thẩm định, quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ dự án đầu tƣ công
Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công là
bước đầu tiên chuẩn bị dự án đầu tư của các bộ, ngành và địa phương. Các bộ,
ngành và địa phương bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định
chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Riêng đối với các dự án dự kiến bố trí
kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, phải bố trí vốn chuẩn bị
đầu tư ngay từ kế hoạch năm 2015; không được yêu cầu tư vấn bỏ vốn chuẩn
bị đầu tư khi chưa bố trí vốn kế hoạch.
4. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trƣơng
đầu tƣ chƣơng trình, dự án đầu tƣ công
a) Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các
chương trình, dự án đầu tư công bao gồm:
- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
chương trình, dự án.

2

Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với
mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.
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- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi theo quy định của Luật Đầu tư công3, bao gồm cả báo cáo thẩm định trong
nội bộ của các bộ, ngành, địa phương chủ chương trình, dự án.
- Các báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở các cấp
theo quy định của Luật Đầu tư công. Cần lưu ý, đối với các dự án khởi công
mới của địa phương, chưa được bố trí vốn ngân sách trung ương kế hoạch
năm 2015, nhưng trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đã được Bộ Kế hoạch và
Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chấp nhận mức vốn
ngân sách trung ương hỗ trợ, không cần thẩm định lại nguồn vốn và cân đối
vốn.
- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan thẩm định.
- Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết
định chủ trương đầu tư.
Sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc của cơ quan
được giao thẩm định, các bộ, ngành và địa phương hoàn chỉnh Tờ trình và
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng
ý kiến về thẩm định chương trình, dự án và thẩm định nguồn vốn và cân đối
vốn, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
b) Nội dung thẩm định
Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan được giao chủ trì thẩm định căn cứ
Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thẩm định các nội dung
trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi. Việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phải bảo đảm tính
hiệu quả và cân đối được nguồn vốn thực hiện chương trình, dự án.
c) Thời gian thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi
- Các bộ, ngành và địa phương quy định thời gian thẩm định các
chương trình, dự án trong phạm vi được phân cấp quản lý cho phù hợp với
đặc điểm của bộ, ngành và địa phương.
- Hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng
cân đối vốn theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư công, làm căn cứ phê

3

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư chương trình đầu tư công và dự án nhóm B, nhóm C.
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duyệt chủ trương đầu tư và trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thực hiện theo thời gian như sau:
+ Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu
do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án quan trọng quốc gia, phải
gửi Hồ sơ trước ngày 15 tháng 3 năm 2015.
+ Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái
quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà
tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào
cân đối ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương phải gửi Hồ sơ
trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.
5. Thời hạn phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ đối với các dự án khởi
công mới trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Đối với các dự án khởi công mới, dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt
chủ trương đầu tư trước ngày 31 tháng 10 năm 2015. (chưa bao gồm các dự
án khẩn cấp được bổ sung trong điều chỉnh kế hoạch hoặc bổ sung dự án cấp
bách sử dụng nguồn dự phòng 15% trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư
công trung hạn).
Các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử
dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính
phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ
nguồn thu để lại của các bộ, ngành và địa phương phải gửi về Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Tài chính trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định.
III. LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƢ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
ĐẦU TƢ CÔNG

1. Thẩm quyền quyết định đầu tƣ và điều chỉnh quyết định đầu tƣ
chƣơng trình, dự án: thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật Đầu tư
công.
2. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tƣ chƣơng trình, dự án
thực hiện theo quy định tại Mục 2, Chương II của Luật Đầu tư công, trong đó
cần lưu ý:
a) Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia: thực hiện theo quy định
tại Điều 41 của Luật Đầu tư công. Trong đó, đề nghị các chủ chương trình chủ
động lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 1, Điều 47, Luật
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Đầu tư công và trình Thủ tướng Chính phủ sau khi Quốc hội thông qua chủ
trương để tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư.
- Đối các chương trình mục tiêu do Chính phủ phê duyệt chủ trương
đầu tư: thực hiện theo quy định tại Điều 42, Luật Đầu tư công. Trong đó, đề
nghị các chủ chương trình ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép báo
cáo Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
theo quy định tại Khoản 1, Điều 47, Luật Đầu tư công và tổ chức thẩm định
theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với các chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư công không có cấu phần xây
dựng do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư và các dự án khác theo phân
công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì
tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả
thi phê duyệt quyết định đầu tư.
- Đối với các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh phê
duyệt quyết định đầu tư, Sở Xây dựng thẩm định phần kỹ thuật Báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án hoặc Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đối với dự án quy mô
nhỏ; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ yếu về đánh giá hiệu quả của dự
án đầu tư công, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện, làm cơ sở
để xem xét bố trí trong kế hoạch đầu tư công.
3. Điều chỉnh chƣơng trình, dự án đầu tƣ công
a) Các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc điều chỉnh chương trình,
dự án đầu tư công theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư công sau khi đã
thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự án.
b) Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định đầu tư điều chỉnh
chương trình, dự án thực hiện theo quy trình lập, thẩm định, quyết định
chương trình, dự án quy định tại Luật Đầu tư công.
Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định
đầu tư ban đầu, các bộ, ngành và địa phương, đồng thời với việc thực hiện các
quy định về lập, thẩm định quyết định điều chỉnh dự án; phải thẩm định
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu
tư công.
4. Vốn chuẩn bị đầu tƣ để lập, thẩm định, quyết định đầu tƣ dự án
đầu tƣ công
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Các bộ, ngành và địa phương bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm
định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công. Riêng đối với các dự án dự kiến
triển khai trong năm 2016, phải bố trí vốn chuẩn bị đầu tư ngay từ kế hoạch
năm 2015. Không yêu cầu tư vấn bỏ vốn chuẩn bị đầu tư khi chưa bố trí vốn
kế hoạch.
5. Hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định quyết định và điều chỉnh
chƣơng trình, dự án đầu tƣ công
a) Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư các chương trình,
dự án đầu tư công, gồm:
- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chương
trình, dự án.
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo
quy định tại Điều 17, Luật Đầu tư công.
- Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án, bao gồm cả báo cáo
thẩm định trong nội bộ của các bộ, ngành và địa phương chủ chương trình, dự
án.
- Các báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở các cấp
theo quy định của Luật Đầu tư công khi thẩm định phê duyệt quyết định chủ
trương đầu tư.
- Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.
Sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc của cơ quan
được giao thẩm định chương trình, dự án, các bộ, ngành và địa phương chỉ
đạo hoàn chỉnh Tờ trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng các ý kiến
thẩm định chương trình, dự án và ý kiến thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn
với tổng mức đầu tư không được vượt quá mức vốn trong Quyết định phê
duyệt chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương
trình, dự án.
b) Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư điều chỉnh các
chương trình, dự án đầu tư công, gồm:
Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương
trình, dự án, trong đó làm rõ sự cần thiết và tính hiệu quả của việc điều chỉnh
chương trình, dự án, phù hợp với các quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư
công.
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- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo
quy định tại Điều 17, Luật Đầu tư công.
- Quyết định đầu tư ban đầu.
- Báo cáo điều chỉnh chương trình, dự án, bao gồm cả báo cáo thẩm
định trong nội bộ của các bộ, ngành và địa phương về việc điều chỉnh chương
trình, dự án.
- Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.
Sau khi có ý kiến thẩm định, các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo hoàn
chỉnh Tờ trình, Báo cáo điều chỉnh chương trình, dự án theo đúng ý kiến thẩm
định (bao gồm ý kiến thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn trong trường
hợp có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư).
c) Nội dung thẩm định
Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan được giao chủ trì thẩm định căn cứ
Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thẩm định các nội dung
trong Báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với các chương trình, dự án phê duyệt
lần đầu), Báo cáo điều chỉnh chương trình, dự án và thẩm định nguồn vốn và
khả năng cân đối vốn thực hiện chương trình, dự án (đối với chương trình, dự
án có tăng tổng mức đầu tư) bảo đảm tính hiệu quả và cân đối được nguồn
vốn để thực hiện chương trình, dự án.
c) Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo điều
chỉnh chương trình, dự án
Các bộ, ngành và địa phương quy định thời gian thẩm định các chương
trình, dự án trong phạm vi phân cấp quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc điểm
của bộ, ngành và địa phương.
6. Thời hạn phê duyệt quyết định đầu tƣ đối với các dự án khởi
công mới bố trí trong kế hoạch hằng năm
Đối với các dự án khởi công mới dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư
hằng năm phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31 tháng 10
năm trước năm kế hoạch.
Các quyết định đầu tư và các quyết định đầu tư điều chỉnh của các
chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc
gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại của các bộ, ngành và địa phương phải gửi
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về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày
ký quyết định.

*

*
*

Trên đây là hướng dẫn cụ thể một số nội dung liên quan đến phê duyệt
chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
các bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời
giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản).

BỘ TRƢỞNG

Bùi Quang Vinh
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