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  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; 

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 
 

     
Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và 
vốn trái phiếu Chính phủ, 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 tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty nhà nước, các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN và trái phiếu 
Chính phủ (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) việc triển khai 
thực hiện như sau: 

I. VỀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU 
TƯ TỪ NGUỒN VỐN NSNN VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ  

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị 
số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết thêm như sau: 

1. Về quyết định phê duyệt dự án sử dụng vốn NSNN và trái phiếu 
Chính phủ 

Trong khi chưa sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư, các bộ, ngành, địa 
phương tuân thủ đúng quy định hiện hành về quyền quyết định phê duyệt dự 
án đầu tư, gồm các dự án mới và dự án điều chỉnh quyết định đầu tư từ ngày 
25 tháng 10 năm 2011 (dưới đây gọi tắt là quyết định đầu tư). Cụ thể: 

- Các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu 
tư các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội thông qua chủ 
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trương đầu tư theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 
19/6/2010 của Quốc hội1 và chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
các cơ quan khác ở Trung ương, và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoặc ủy quyền cho cấp có thẩm quyền 
quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C. 

Trước khi phê duyệt quyết định đầu tư, các bộ, ngành và địa phương 
kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục 
tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt, chỉ được quyết định đầu tư khi xác 
định rõ nguồn vốn thực hiện dự án và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân 
sách. Việc xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là nội dung quan 
trọng, phải có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư 
từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ (bao gồm: các dự án mới, các 
dự án điều chỉnh quyết định đầu tư từ ngày 25/10/2011 và các dự án đã phê 
duyệt quyết định đầu tư trước ngày 25/10/2011 nhưng chưa được bố trí vốn) 

a) Đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ 
quyết định đầu tư việc thẩm định dự án thực hiện theo các quy định hiện hành. 

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các bộ, ngành 
Trung ương quản lý, các bộ, ngành Trung ương tự tổ chức thẩm định về 
nguồn vốn và khả năng cân đối bảo đảm đủ vốn để hoàn thành: dự án nhóm B 
không quá 5 năm; dự án nhóm C không quá 3 năm. 

c) Đối với các dự án có sử dụng vốn Ngân sách Trung ương bổ sung có 
mục tiêu cho địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ: 

Các bộ, ngành và địa phương tổ chức thẩm định dự án theo các quy 
định hiện hành. Riêng về nguồn vốn và phần vốn Ngân sách Trung ương bổ 

 
1 Các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, gồm các dự án: (1) 
Tổng vốn đầu tư từ 35.000 tỷ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước từ 11.000 tỷ đồng trở lên; (2) Dự án, công 
trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao 
gồm: Nhà máy điện hạt nhân; Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn 
quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 
hécta (ha) trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 hécta (ha) trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, 
chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 hécta (ha) trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 hécta (ha) trở lên; (3) 
Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với 
quy mô từ 500 hécta (ha) trở lên; (4) Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn người trở lên 
ở miền núi, từ năm mươi nghìn người trở lên ở các vùng khác; (5) Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn có di 
tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc 
gia; (6) Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh; (7) 
Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.  
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sung có mục tiêu cho địa phương và trái phiếu Chính phủ bố trí cho các dự án, 
sau khi các bộ, ngành, địa phương thẩm định dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định bảo đảm thực hiện theo đúng các 
nguyên tắc, chính sách hỗ trợ đầu tư và trong khả năng cân đối vốn Ngân sách 
Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án. Quy trình thẩm 
định quy định cụ thể như sau: 

- Các bộ, ngành (đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ) 
và địa phương (đối với các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân 
sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ) trước khi phê duyệt quyết định 
đầu tư phải gửi 2 bộ hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 1 bộ hồ sơ về Bộ Tài 
chính. 

Hồ sơ thẩm định về nguồn vốn và phần vốn Ngân sách Trung ương bổ 
sung có mục tiêu cho địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ gồm:  

+ Báo cáo đề nghị thẩm định về nguồn vốn và phần vốn Ngân sách 
Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, trái phiếu Chính phủ theo 
mẫu phụ lục số 1 (đối với dự án khởi công mới) và theo mẫu phụ lục số 2 (đối 
với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh từ ngày 25/10/2011). 
Trong đó giải trình thuyết minh chi tiết về dự kiến các nguồn vốn thực hiện dự 
án; phần vốn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, trái 
phiếu Chính phủ và từng nguồn vốn khác. Thuyết minh khả năng thu hồi vốn 
đầu tư, khả năng hoàn trả vốn vay và phương án hoàn trả vốn vay (nếu có). 
Dự kiến tiến độ bố trí các nguồn vốn theo từng năm để hoàn thành: dự án 
nhóm B không quá 5 năm; dự án nhóm C không quá 3 năm để làm căn cứ 
thẩm định khả năng bảo đảm phần vốn của ngân sách Trung ương, vốn trái 
phiếu Chính phủ. 

+ Các văn bản hoặc cơ sở pháp lý cho phép đầu tư dự án (nếu có). 

+ Báo cáo kết quả thẩm định dự án của cơ quan có thẩm quyền. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ thẩm định của 
các bộ, ngành và địa phương, gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính có ý kiến tham gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 15 
ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 
7 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận được văn bản xin ý 
kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi ý kiến thẩm định cho các bộ, ngành và địa 
phương về nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 
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cho địa phương, trái phiếu Chính phủ đầu tư cho dự án trong vòng 40 ngày 
làm việc đối với các dự án nhóm A, trong vòng 30 ngày làm việc đối với dự 
án nhóm B, trong vòng 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày 
nhận được đầy đủ hồ sơ thẩm định.  

Trường hợp dự án phức tạp cần có thêm thời gian thẩm định hoặc cần 
xin ý kiến nhiều cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông 
báo cho các bộ, ngành và địa phương dự kiến thời gian trả lời ý kiến thẩm 
định. 

d) Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương2 
và các nguồn vốn hợp pháp khác do địa phương quản lý3 các cấp chính quyền 
địa phương tự tổ chức thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để 
bảo đảm dự án được bố trí vốn đúng nguồn, có đủ vốn để hoàn thành: dự án 
nhóm B không quá 5 năm; dự án nhóm C không quá 3 năm.  

Căn cứ quy định tại điểm 2 này, các bộ, ngành, địa phương bổ sung quy 
định về quy trình và hồ sơ thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
trong hồ sơ thẩm định dự án của bộ, ngành, địa phương.  

3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc phê duyệt quyết định đầu tư và 
triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn NSNN của các bộ, ngành và 
vốn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương và trái 
phiếu Chính phủ 

a) Đối với các dự án phê duyệt quyết định đầu tư từ ngày 25/10/2011 
trở đi 

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và tổng số vốn kế 
hoạch hàng năm giao theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu, các 
bộ, ngành và địa phương quyết định đầu tư dự án theo thẩm quyền và theo 
hướng dẫn quy định tại điểm 1 và 2, mục I trên đây.  

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt quyết định đầu tư, 
các bộ, ngành và địa phương phải gửi quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đầu 
tư của các bộ, ngành, địa phương và trong quá trình kiểm tra việc thực hiện dự 

 
2 Ngân sách địa phương là vốn đầu tư trong cân đối của ngân sách địa phương được giao trong kế hoạch hàng 
năm, bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất. 
3 Nguồn xổ số kiến thiết, các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước khác do địa phương quản lý hoặc 
các nguồn vốn địa phương tự huy động. 
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án của các bộ, ngành và địa phương, nếu phát hiện quyết định đầu tư dự án 
hoặc việc triển khai thực hiện dự án đầu tư không đúng các quy định tại Chỉ 
thị số 1792/CT-TTg và các quy định hiện hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính có ý kiến chính thức để các bộ, ngành, địa phương xem xét, điều 
chỉnh, sửa đổi. Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính có ý kiến, các bộ, ngành, địa phương không điều chỉnh, sửa 
đổi thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ biện pháp xử lý. 

b) Đối với các dự án mới đã phê duyệt hoặc dự án có quyết định điều 
chỉnh tổng mức đầu tư trước ngày 25/10/2011, nhưng chưa khởi công hoặc 
chưa thực hiện phần điều chỉnh tổng mức đầu tư, trước ngày 15/11/2011 
phải gửi các quyết định đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cho ý kiến 
về khả năng cân đối vốn Ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ.  

4. Trách nhiệm và xử lý vi phạm trong việc xác định nguồn vốn và 
cân đối vốn các dự án đầu tư  

Việc xác định nguồn vốn và cân đối vốn là nội dung quan trọng trong 
hồ sơ dự án và thẩm định dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Những dự án được quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, không 
bảo đảm cân đối vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ dẫn đến 
bố trí vốn dàn trải, thi công kéo dài, gây lãng phí, tổn thất thì người ký quyết 
định đầu tư phải chịu trách nhiệm về những lãng phí, tổn thất do việc phê 
duyệt quyết định đầu tư gây ra và phải xử lý nghiêm theo đúng các quy định 
của pháp luật. Đối với các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối 
hợp với Bộ Tài chính thẩm định về nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung 
ương cho dự án đủ điều kiện bố trí vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách 
nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ đảm bảo cân đối vốn để hoàn thành dự 
án theo quy định. 

5. Từ năm 2012, không bố trí vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu 
Chính phủ cho các dự án đầu tư mới hoặc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu 
tư được quy định tại khoản c, điểm 2, mục I, nếu trong hồ sơ phê duyệt dự án 
không có ý kiến thẩm định chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các dự án 
đầu tư quy định tại điểm 3, mục I, nếu không gửi các quyết định đầu tư về Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

Tất cả các dự án sử dụng vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ chỉ được 
thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao, để không gây nợ 
đọng xây dựng cơ bản. Trường hợp thật sự cần thiết phải bổ sung thêm vốn 
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ngoài kế hoạch được giao hoặc cần điều chuyển vốn trong nội bộ ngành, lĩnh 
vực và các chương trình mục tiêu, phải báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế 
hoạch vốn quyết định. Các bộ, ngành và địa phương tự cân đối các nguồn vốn 
để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền. 

Việc cấp phát và ứng chi vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu 
Chính phủ từ Kho bạc Nhà nước cho các dự án đầu tư (trong kế hoạch) phải 
căn cứ vào khối lượng thực hiện. Đối với dự án chưa có khối lượng thực hiện, 
việc tạm ứng vốn tối đa là 30% kế hoạch vốn được giao hàng năm của dự án. 
Việc cấp phát và ứng chi tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi thanh toán khối 
lượng hoàn thành. 

II. VỀ TỔNG HỢP, GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN NĂM 2012 

1. Nguyên tắc bố trí vốn NSNN 

Việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án sử dụng vốn NSNN, bao gồm đầu 
tư từ vốn Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương kế hoạch năm 2012 
phải bảo đảm các nguyên tắc dưới đây: 

a) Thực hiện theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 
15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn 
NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ và các quy định tại Quyết định số 
60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2011-2015. (Xin gửi kèm theo các nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015 các ngành, lĩnh 
vực và chương trình bổ sung có mục tiêu quy định tại Quyết định số 
60/2010/QĐ-TTg liên quan đến việc bố trí vốn kế hoạch năm 2012 tại Phụ lục 
số 3). 

b) Ưu tiên bố trí vốn đầu tư NSNN cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn; giao thông; giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh; trong đó ưu tiên bố trí 
vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước. 

c) Việc bố trí vốn NSNN cho các dự án trong từng ngành, lĩnh vực và 
từng chương trình bổ sung có mục tiêu thực hiện theo trật tự ưu tiên như sau:  

- Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa 
vào sử dụng đến trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn (dưới đây 
gọi tắt là các dự án hoàn thành),  theo thứ tự ưu tiên: các dự án hoàn thành 
đến ngày 31/12/2010; các dự án hoàn thành từ 1/1/2011 đến ngày 31/10/2011; 
các dự án dự kiến hoàn thành từ ngày 1/11/2011 đến trước ngày 31/12/2011.  
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- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 
(theo tiến độ ghi trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực 
hiện trong năm 2012) và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện 
dự án.  

- Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số dự án chuyển tiếp và một số 
dự án mới thật sự cần thiết. Đối với dự án mới phải có đủ các thủ tục đầu tư 
bao gồm: quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được phê duyệt trước 
ngày 25/10/2011. Mức vốn bố trí cho dự án mới năm 2012 phải bảo đảm 
nguyên tắc tổng số vốn bố trí cho từng dự án mới (gồm vốn ngân sách Trung 
ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác4), so với 
tổng mức vốn đầu tư của dự án được duyệt phải bảo đảm tối thiểu bằng 15% 
đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm 
C.  

- Việc bố trí vốn đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp phải bảo đảm dự 
án nhóm B hoàn thành trong 5 năm, dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm. 

d) Trong bố trí vốn ngân sách Trung ương cho dự án thuộc các ngành, 
lĩnh vực và vốn của Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa 
phương phải bảo đảm: 

- Các dự án đã và đang được đầu tư từ các nguồn vốn này phải là các dự 
án trong kế hoạch đầu tư đã được duyệt hoặc trong các chương trình, dự án đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cho phép đầu tư. 

- Các dự án khởi công mới phải là các dự án thật sự cần thiết, có đủ các 
thủ tục đầu tư theo quy định và phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng 
hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép bố trí vốn kế hoạch năm 
2012. 

- Đối với các bộ, ngành ở Trung ương việc bố trí vốn cho từng dự án 
phải theo đúng ngành, lĩnh vực và chương trình được giao.  

- Đối với các địa phương, các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương 
có thể bố trí thêm vốn đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách địa phương và các 
nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; các dự án sử dụng các nguồn vốn bổ 

 
4 Các nguồn vốn hợp pháp khác: 
- Đối với các bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là phần vốn huy động ngoài NSNN để 
đầu tư thực hiện dự án (NSNN không bố trí vốn để thanh toán các khoản huy động này). 
- Đối với các địa phương là vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết, thu phí, lệ phí (không đưa vào NSNN), huy 
động trong dân; các nguồn vốn huy động khác của địa phương (Ngân sách Trung ương không bố trí vốn để 
thanh toán cho các khoản vốn này). 
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2. Rà soát, lập danh mục các dự án chuyển tiếp đang được đầu tư 
từ NSNN 

Căn cứ các nguyên tắc nêu tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và văn bản 
hướng dẫn này, các bộ, ngành và địa phương tiến hành rà soát, lập danh mục 
các dự án chuyển tiếp đang được đầu tư từ NSNN, nằm trong kế hoạch đầu tư 
đã được duyệt, Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư hoặc trong các chương 
trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

a) Danh mục các dự án hoàn thành đã bàn giao và đưa vào sử dụng 
trước ngày 31/12/2011, nhưng chưa bố trí đủ vốn, bao gồm: 

- Danh mục các dự án hoàn thành đã bàn giao và đưa vào sử dụng đến 
ngày 31/10/2011. 

- Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 
từ ngày 1/11/2011 đến trước 31/12/2011. 

b) Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 

Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 căn cứ theo tiến độ ghi 
trong quyết định đầu tư, khả năng thực hiện trong năm 2012. Các dự án dự 
kiến hoàn thành trong năm 2012 phải có khối lượng hoàn thành so với tổng 
vốn đầu tư đến ngày 31/10/2011 đạt tối thiểu 80% đối với các dự án nhóm A; 
75% đối với dự án nhóm B, 60% đối với dự án nhóm C. 

c) Danh mục các dự án chuyển tiếp đang thực hiện dự kiến bố trí vốn 
đầu tư nguồn NSNN kế hoạch năm 2012 

d) Danh mục các dự án được đầu tư từ vốn NSNN nhưng không bố trí 
được vốn kế hoạch năm 2012, gồm: 

- Danh mục các dự án có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư hoặc 
bán, chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới. 

 
5 như chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông; khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền; nâng 
cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư; chương 
trình di dân định canh, định cư; đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới; hạ tầng vùng ATK; tỉnh, 
huyện chia tách; vốn đối ứng các dự án ODA; các trung tâm giáo dục, lao động xã hội; các bệnh viện tuyến 
tỉnh; các dự án cấp bách;... 
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- Danh mục các dự án chuyển tiếp phải tạm dừng thực hiện năm 2012 
do không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư khác và không huy 
động được các nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Quy trình tổng hợp, bố trí vốn và giao kế hoạch 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kèm theo văn bản này dự kiến mức 
vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách Trung 
ương6 và ngân sách địa phương) kế hoạch năm 2012 của các bộ, ngành và địa 
phương.  

a) Đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương 

(1) Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan 
khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc sau: 

- Rà soát, lập các danh mục dự án và dự kiến mức vốn bố trí kế hoạch 
năm 2012 cho các dự án theo đúng các nguyên tắc quy định tại điểm 1, 2, mục 
II văn bản này.  

- Việc bố trí vốn cho các dự án không vượt quá mức vốn Ngân sách 
Trung ương theo từng ngành, lĩnh vực, từng khoản bổ sung có mục tiêu đã 
được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Phụ lục số 4 kèm theo văn bản 
hướng dẫn này. 

- Báo cáo đầy đủ các thông tin và tình hình thực hiện đối với từng dự án 
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo biểu mẫu: 

+ Các bộ, ngành và cơ quan Trung ương biểu mẫu số 1, 2, 3. 

+ Các địa phương biểu mẫu số 3, 4. 

- Đối với các dự án hoàn thành đến ngày 31/10/2011, gửi kèm theo biên 
bản nghiệm thu, biên bản bàn giao dự án, công trình hoàn thành cho Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

- Đối với các dự án khởi công mới (đã được phê duyệt trước ngày 
25/10/2011), gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư: quyết định đầu tư, thiết kế cơ 
sở, tổng dự toán. 

 
6 Chưa bao gồm vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia (trừ đầu tư cho các huyện nghèo theo Nghị 
quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ), đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển; đầu tư 
khu công nghiệp tại các địa phương; hạ tầng cụm công nghiệp các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó 
khăn; kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu. Vốn đầu tư các chương trình này Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông 
báo sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp 
thứ hai, Quốc hội khóa XIII và dự kiến phương án phân bổ cụ thể của các bộ, 
ngành và địa phương, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định danh mục các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án khởi 
công mới và mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2012 của 
từng bộ, ngành và địa phương phù hợp với các quy định tại Chỉ thị số 
1792/CT-TTg và văn bản hướng dẫn này; trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định giao cho các bộ, ngành và địa phương tổng số vốn đầu tư từ Ngân sách 
Trung ương năm 2012 và danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách 
Trung ương. 

(3) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính 
phủ giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2012 
cho các bộ, ngành và địa phương theo ngành, lĩnh vực, từng khoản bổ sung có 
mục tiêu và mức vốn ngân sách trung ương cho từng dự án cụ thể. 

b) Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách của địa phương, 
vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước 

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012, căn 
cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và văn bản hướng dẫn này, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm tổ chức rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối 
ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết (bao gồm cả danh mục các dự án 
khởi công mới) trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo đúng các 
nguyên tắc quy định tại điểm 1, 2, mục II văn bản này, bảo đảm bố trí vốn tập 
trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

4. Xử lý đối với các dự án chuyển tiếp không bố trí được kế hoạch 
vốn Ngân sách Trung ương năm 2012 

Các dự án chuyển tiếp được bố trí vốn Ngân sách Trung ương từ kế 
hoạch năm 2011 trở về trước, nhưng kế hoạch năm 2012 không có vốn bố trí, 
các bộ, ngành và địa phương báo cáo đầy đủ các thông tin, tình hình thực hiện 
từng dự án theo quy định tại biểu mẫu số 5 (đối với các dự án do các bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương quản lý) và biểu mẫu số 6 (đối với các dự án do 
địa phương quản lý) và phân loại để xử lý như sau: 

Nhóm 1: Các dự án có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư hoặc bán, 
chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới 
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Các bộ, ngành, địa phương dự kiến:  

- Các dự án có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư, bao gồm các dự 
án có thể thu phí để hoàn vốn đầu tư, các dự án có thể thanh toán bằng quyền 
sử dụng đất, các dự án có thể bán hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước.  

- Kế hoạch tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn 
vào từng dự án chuyển đổi hình thức đầu tư. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hướng dẫn riêng về xử lý phần vốn Ngân 
sách Trung ương đã đầu tư vào từng dự án chuyển đổi hình thức đầu tư. 

Nhóm 2: Các dự án chuyển tiếp chuyển sang bố trí bằng các nguồn vốn 
hợp pháp khác 

 Đối với các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư 
khác các bộ, ngành, địa phương chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp 
khác để thực hiện. 

Nhóm 3: Các dự án chuyển tiếp không có vốn bố trí kế hoạch năm 
2012, tạm dừng thực hiện trong năm 2012. 

III. RÀ SOÁT DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH 
PHỦ 4 NĂM 2012-2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 

1. Nguyên tắc rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư vốn trái 
phiếu Chính phủ và phân bổ, giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 4 
năm 2012-2015 và kế hoạch năm 2012 như sau: 

Để đảm bảo khả năng cân đối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thi 
công, gây lãng phí, thất thoát, giảm hiệu quả đầu tư; việc bố trí vốn trái phiếu 
Chính phủ giai đoạn 2012-2015 được thực hiện theo các nguyên tắc và quy trình 
như sau: 

a) Không bổ sung thêm các dự án mới đầu tư từ trái phiếu Chính phủ 
trong kế hoạch 2012-2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục các dự 
án đầu tư từ trái phiếu Chính phủ trong Nghị quyết 881/NQ-UBTVQH12 ngày 
4/1/2010 và các dự án được bổ sung trong năm 20117 tại Quyết định số 
184/QĐ-TTg ngày 28/1/2011 về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 
2011 thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, ký túc xá sinh viên tại các phụ 

 
7 Không bao gồm các dự án khởi công mới không được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 
ngày 24/2/2011 
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lục kèm theo văn bản hướng dẫn này làm căn cứ để các bộ, địa phương rà 
soát. 

b) Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương căn cứ vào danh mục các dự án được đầu tư từ vốn trái phiếu 
Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và danh mục các dự án 
chuyển tiếp của chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho 
giáo viên, chịu trách nhiệm tổ chức rà soát và lập các danh mục dự án và nhu 
cầu vốn đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 
theo thứ tự ưu tiên và danh mục các dự án không được bố trí vốn trái phiếu 
Chính phủ quy định tại điểm 2, 3, mục III văn bản này. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Căn cứ vào kết quả rà soát, sắp xếp các danh mục theo thứ tự ưu tiên bố 
trí vốn của các bộ, ngành và địa phương, Nghị quyết của Quốc hội về tổng 
mức vốn trái phiếu Chính phủ 4 năm 2012-2015 và năm 2012, xem xét, tổng 
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục các dự án sử dụng 
vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và mức vốn bố trí cho từng dự 
án trong giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012 báo cáo Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội. 

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Thủ tướng 
Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương tổng mức vốn trái phiếu Chính 
phủ và danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-
2015 và kế hoạch năm 2012. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ 
giao cho các bộ, ngành và địa phương danh mục và mức vốn trái phiếu Chính 
phủ kế hoạch năm 2012 của từng dự án cụ thể. 

2. Rà soát, lập danh mục các dự án và dự kiến nhu cầu vốn của các 
dự án được tiếp tục bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 
và năm 2012 

Các bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tổ chức rà soát, lập danh mục các dự án và dự kiến nhu cầu vốn của các dự án 
được tiếp tục bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 
theo thứ tự ưu tiên dưới đây và báo cáo đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu số 8 
kèm theo văn bản này: 
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a) Các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 
31/10/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn và dự kiến nhu cầu vốn trái phiếu Chính 
phủ kế hoạch năm 2012.  

b) Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành từ 1/11/2011 đến  trước 
ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn và dự kiến nhu cầu vốn trái phiếu 
Chính phủ kế hoạch năm 2012. 

- Các dự án dự kiến hoàn thành căn cứ theo tiến độ ghi trong quyết định 
đầu tư, khả năng thực hiện trong năm 2011.  

- Dự án đã có khối lượng hoàn thành so với tổng mức đầu tư đến ngày 
31/10/2011 đạt tối thiểu 90% đối với các dự án nhóm A; 80% đối với dự án 
nhóm B, 70% đối với dự án nhóm C. 

c) Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 và dự kiến 
nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012. 

- Các dự án dự kiến hoàn thành căn cứ theo tiến độ ghi trong quyết định 
đầu tư, khả năng thực hiện trong năm 2012.  

- Dự án đã có khối lượng hoàn thành so với tổng mức đầu tư đến ngày 
31/10/2011 đạt tối thiểu 80% đối với các dự án nhóm A; 75% đối với dự án 
nhóm B, 60% đối với dự án nhóm C. 

d) Danh mục các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 và dự kiến nhu 
cầu vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành dự án và kế hoạch năm 2012. 

- Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 xác định căn cứ theo tiến độ 
ghi trong quyết định đầu tư, khả năng thực hiện trong năm 2012 và năm 2013. 

- Ưu tiên các dự án đã có khối lượng hoàn thành so với  tổng mức đầu tư 
đến ngày 31/10/2011 đạt tối thiểu 70% đối với dự án nhóm A; 55% đối với dự án 
nhóm B và 35% tổng mức đầu tư đối với dự án nhóm C. 

3. Xử lý đối với danh mục các dự án chuyển tiếp không bố trí được 
vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2012-2015 

Các bộ, ngành và địa phương báo cáo đầy đủ các thông tin của từng dự 
án quy định tại biểu mẫu số 9 kèm theo văn bản này và phân loại, xử lý như 
sau: 

a) Nhóm 1: Các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu 
tư khác 

Các bộ và địa phương báo cáo: 
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- Các dự án có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư, bao gồm các dự 
án có thể thu phí để hoàn vốn đầu tư, các dự án có thể thanh toán bằng quyền 
sử dụng đất, các dự án có thể bán hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước.  

- Kế hoạch tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn 
vào từng dự án chuyển đổi hình thức đầu tư. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hướng dẫn riêng về việc chuyển đổi và xử 
lý phần vốn trái phiếu Chính phủ đã đầu tư cho từng dự án theo từng loại hình 
chuyển đổi hình thức đầu tư cụ thể. 

b) Nhóm 2: Các dự án không có khả năng chuyển đổi hình thức đầu tư 
khác: 

Đối với các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư 
khác, các bộ, địa phương chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để 
thực hiện (kể cả việc bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án). 

c) Nhóm 3: Các dự án không chuyển đổi được hình thức đầu tư phải giãn 
tiến độ thực hiện sau năm 2015. Đối với các dự án này, ngoài các thông tin quy 
định tại biểu mẫu số 9, đề nghị báo cáo thêm nhu cầu vốn để thanh toán khối 
lượng hoàn thành đến hết ngày 31/10/2011 theo Quyết định đầu tư ban đầu, 
Quyết định đầu tư quy định tại Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12; Quyết 
định đầu tư điều chỉnh, trong đó: ghi rõ phần vốn tăng thêm do điều chỉnh 
chính sách, như giải phóng mặt bằng, giá vật liệu, tiền công,...; không bao 
gồm phần vốn điều chỉnh do tăng quy mô dự án. 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện theo đúng các quy 
định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu 
tư từ vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ và các hướng dẫn trong văn bản này. 

2. Đối với dự kiến kế hoạch vốn đầu tư từ vốn NSNN của các bộ, ngành 
và vốn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương năm 2012. 

Trước ngày 15/11/2011 các bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo cho 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 
hướng dẫn tại văn bản này và các tài liệu liên quan sau: 

a) Dự kiến danh mục dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương năm 
2012 theo quy định tại điểm 1, 2, mục II nêu trên: 
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- Các bộ, ngành cơ quan Trung ương báo cáo theo các biểu mẫu số 1, 2, 
3 kèm theo văn bản này. 

- Các địa phương báo cáo theo biểu mẫu 3, 4 kèm theo văn bản này. 

Đối với các dự án hoàn thành trước ngày 31/10/2011 gửi kèm theo biên 
bản nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án (đối với các dự án hoàn thành từ 
năm 2010 trở về trước). 

Đối với các dự án khởi công mới nêu rõ sự cần thiết phải khởi công mới 
trong năm 2012, kèm theo quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được 
duyệt trước ngày 25/10/2011; dự kiến tổng mức vốn, trong đó nêu rõ mức vốn 
Ngân sách Trung ương sẽ bố trí cho dự án trong tổng mức đầu tư đã phê 
duyệt. 

b) Danh mục các dự án chuyển tiếp có khả năng chuyển đổi sang các 
hình thức đầu tư khác hoặc tạm dừng thực hiện năm 2012 quy định tại khoản 
d, điểm 2, mục II nêu trên: 

- Các bộ, ngành cơ quan Trung ương báo cáo theo biểu mẫu số 5 kèm 
theo văn bản này. 

- Các địa phương báo cáo theo biểu mẫu số 6 kèm theo văn bản này. 

3. Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, 
vốn xổ số kiến thiết kế hoạch năm 2012, căn cứ vào Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giao dự 
toán NSNN năm 2012, gửi báo cáo về tổng hợp phương án phân bổ các nguồn 
vốn và báo cáo theo biểu mẫu số 7 kèm theo văn bản này về Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư trước ngày 31/12/2011. 

4. Đối với việc rà soát các danh mục dự án và dự kiến nhu cầu vốn trái 
phiếu Chính phủ, trước ngày 30/11/2011 các bộ, địa phương gửi Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư báo cáo về kết quả rà soát và dự kiến nhu cầu vốn kế hoạch năm 
2012-2015 và kế hoạch 2012 và các tài liệu liên quan gồm: 

a) Dự kiến danh mục dự án và nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ năm 
2012 theo quy định tại điểm 1, 2, mục III nêu trên (theo biểu mẫu số 8 kèm 
theo văn bản này); danh mục các dự án chuyển đổi hình thức đầu tư, giãn, 
hoãn tiến độ thực hiện theo quy định tại điểm 3, mục III nêu trên (theo biểu 
mẫu số 9 kèm theo văn bản này). 
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b) D6i voi cac du an hoan thanh da di vao su' dung girl kern th ea bien 

ban nghiem thu, ban giao va quyet toan dir an (d6i voi cac du an hoan thanh 

ur nam 20 ] 0 trc v8 truce). 

-

D~ ngh] cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va cac co 

quan khac a Trung uong; uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho true thuoc 

Trung uong; cac tap doan kinh tS nha nuoc, tong cong ty nha mroc triSn khai 

thuc hien Chi thi s6 1792/CT-TTg cua Thu nrong Chinh phu va cac quy djnh 

tai van ban huong dfu-l nay va giri bao cao thea quy dinh tai di~m 2, 3, 4, muc 

lV van ban nay v~ BQ KS hoach va D§u ur bang duong van ban (2 ban) va qua 

thu dien nr dia chi thktgd@mpi .gov.vn. 

Do viec tri~n khai Chi thi cua Thu nrong Chinh phu trong thai gian r~t 

gap, nh ieu nQi dung yeu c§u d6i moi , trong qua trinh trien khai thirc hien d~ 

ngh] cac bQ, nganh, dia phuong pho i hop chat che, tlnrong x uyen trao d6 i vo i 

Bl) KS hoach va D§u tu d~ quan triet va thirc hien dung Chi thi cua Thu nrong 

Chinh phu; xu ly kip thai cac vuong mac; xay dung va giao k~ hoach v6n dftu 

tir til NSNN va v6n trai phieu Chinh phu bao dam t?P trung, nang cao hieu 

qua sir du ng nguon hrc cua Nha ruroc thea dung Nghi quyet cua Quoc hQi va 

Quyet dinh cua Thi; nrong Chinh phu.l.b· 

Nl1i nh{ill: 
- Nhir tren;
 
~ Thu turrng va cac Ph6 Thu tuong CP;
 
- VPCP;
 
- Cac d/c Lanh dao B9;
 
- Sa Kl-I&DT cac tinh, thanh ph6 tr ue ihuoc
 
TW;
 
- Cac dan vi trong B9;
 Bui Quang Vinh 
- L Ull: VT, Vu TH (5 ban). 
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DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO 
(Kèm theo văn bản số  7356  /BKHĐT-TH ngày 28  tháng 10 năm 2011) 

 
I. Vốn Ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 

1. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước báo cáo 

- Biểu mẫu số 1: Dự kiến danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn 
NSNN kế hoạch năm 2012. 

- Biểu mẫu số 2: Dự kiến danh mục các dự án đầu tư từ vốn NSNN kế hoạch 
năm 2012. 

- Biểu mẫu số 3: Dự kiến danh mục các dự án đầu tư từ vốn ODA (vay, viện trợ) 
kế hoạch năm 2012. 

- Biểu mẫu số 5: Danh mục các dự án chuyển tiếp đầu tư từ vốn NSNN chuyển 
đổi hình thức đầu tư, tạm dừng thực hiện năm 2012 

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo 

- Biểu mẫu số 3: Dự kiến danh mục các dự án đầu tư từ vốn ODA (vay, viện trợ) 
kế hoạch năm 2012. 

- Biểu mẫu số 4: Dự kiến danh mục các dự án đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu 
Ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2012 

- Biểu mẫu số 6: Danh mục các dự án chuyển tiếp đầu tư từ vốn Ngân sách 
Trung ương chuyển đổi hình thức đầu tư, tạm dừng thực hiện năm 2012. 

- Biểu mẫu số 7: Tổng hợp tình hình phân bổ vốn cân đối Ngân sách địa 
phương, xổ số kiến thiết và các nguồn vốn khác có tính chất NSNN kế hoạch 
năm 2012. 

II. Vốn trái phiếu Chính phủ 

Các bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, 
Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Y tế và các địa phương báo cáo 

- Biểu mẫu số 8: Dự kiến danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 
giai đoạn 2012-2015 

- Biểu mẫu số 9: Danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ chuyển đổi 
hình thức đầu tư, giãn hoãn tiến độ thực hiện sau 2015. 
 
 Các đơn vị có thể lấy các biểu mẫu báo cáo tại: 
Mục “Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư” tại Menu giữa Trang chủ Cổng thông 
tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn 
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Phụ lục số 1 
 

Tên địa phương 
Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________________ 

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

 
 

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN  
NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI  
(Áp dụng cho các dự án sử dụng vốn NSTW của các địa phương) 

 
 

Kính gửi: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính 

 
 
- Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và 
TPCP; 

- Các căn cứ pháp lý khác (Thuyết minh rõ dự án được thực hiện theo 
Chiến lược, quy hoạch đã được cấp nào phê duyệt, ghi rõ số quyết định phê 
duyệt, cấp phê duyệt; kèm theo văn bản cho phép đầu tư (nếu có). 

 Bộ (ngành, địa phương) ....... đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án đầu tư 
với các nội dung chính sau:  

1. Tên dự án: 
2. Chủ đầu tư: 
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: 
4. Chủ nhiệm lập dự án: 
5. Mục tiêu đầu tư dự án: 
6. Nội dung và quy mô đầu tư dự án: 
7. Địa điểm thực hiện dự án: 
8. Thời gian thực hiện dự án: 
(Bao gồm thời gian khởi công và hoàn thành, phân kỳ thực hiện nếu có) 
9. Diện tích sử dụng đất: 
10. Loại, cấp công trình: 
11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): 
12. Tổng mức đầu tư của dự án: 
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Tổng cộng: 
Trong đó:     
- Chi phí xây dựng: 
- Chi phí thiết bị: 
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
- Chi phí quản lý dự án: 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
- Chi phí khác: 
- Chi phí dự phòng: 
13. Nguồn vốn đầu tư: 
Tổng cộng: 
Trong đó: 
- Ngân sách Trung ương: 
- Ngân sách địa phương: 
- Các nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn): 
14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: 
Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án (tùy theo dự án 

thuộc nhóm A/B/C dự kiến khả năng cân đối vốn sẽ theo các thời gian khác 
nhau): 

15. Hình thức quản lý dự án: 

Nguồn vốn khác (ghi cụ thể 
từng nguồn vốn) Năm 

Nguồn vốn 
NSTW 

Nguồn vốn 
NSĐP 

......... ....... 
- Năm thứ nhất     
- Năm thứ 2     
- Năm thứ 3     
- Năm thứ ....     

16. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh về dự án gửi kèm theo: 
Thuyết minh về hiệu quả đầu tư của dự án. 
Đối với dự án có thu hồi vốn, cần phân tích thêm và thuyết minh về khả 

năng thu hồi vốn đầu tư, khả năng hoàn trả vốn vay, phương án hoàn trả vốn 
vay, thời hạn hoàn trả vốn (nếu có). 

Phân tích làm rõ hiệu quả của dự án đối với phát triển kinh tế của ngành, 
vùng và địa phương; hiệu quả về mặt xã hội và đời sống của nhân dân trong 
vùng ảnh hưởng của dự án. 

 2

htt
p:/

/w
ww.m

pi.
go

v.v
n



 3

Bộ (ngành, địa phương) ........ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự 
án./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu: 
 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Phụ lục số 2 
 

Tên Bộ, ngành, địa 
phương 

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________________ 

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

 
 

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN CÁC DỰ ÁN  
SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG,  

TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH  
(Áp dụng cho các dự án sử dụng vốn NSTW của các địa phương  

và các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ) 
 

 
Kính gửi: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính 

 
 
- Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và 
TPCP; 

- Căn cứ ............... 
 Bộ (ngành, địa phương) ....... đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính thẩm định điều chỉnh nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương/trái 
phiếu Chính phủ của dự án đầu tư với các nội dung chính sau:  

1. Tên dự án: 
2. Chủ đầu tư: 
3. Dự án được phê duyệt tại Quyết định đầu tư số: ......., ngày ....... tháng 

....... năm  
Trường hợp dự án đã phê duyệt nhiều lần ghi rõ đầy đủ các quyết định đầu 

tư đã được phê duyệt. 
4. Số vốn đầu tư đã bố trí thực hiện dự án tới thời điểm báo cáo theo từng 

nguồn vốn cụ thể: 
Tổng cộng: 
Trong đó: 
- Ngân sách Trung ương/Trái phiếu Chính phủ: 
- Các nguồn vốn khác (ghi rõ từng nguồn vốn): 
5. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh (nếu có): 
6. Mục tiêu đầu tư dự án điều chỉnh (nếu có): 
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Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì. 
7. Nội dung và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu: 
Ghi rõ điều chỉnh tăng/giảm nội dung và quy mô so với quyết định đầu tư 

ban đầu; lý do tăng/giảm nội dung và quy mô đầu tư; tăng/giảm do yếu tố giá 
cả; tăng/giảm do các yếu tố khác. 

8. Địa điểm thực hiện dự án điều chỉnh (nếu có): 
9. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh (nếu có): 
Bao gồm thời gian khởi công và hoàn thành, phân kỳ thực hiện điều chỉnh 

so với quyết định đầu tư ban đầu. 
10. Diện tích sử dụng đất điều chỉnh (nếu có): 
Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì. 
11. Loại, cấp công trình điều chỉnh (nếu có): 
Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì. 
12. Thiết bị công nghệ điều chỉnh (nếu có): 
Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì. 
13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư điều chỉnh (nếu có): 
Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì. 
14. Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh: 
 Tổng cộng: 
Trong đó:     
- Chi phí xây dựng: 
- Chi phí thiết bị: 
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
- Chi phí quản lý dự án: 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 
- Chi phí khác: 
- Chi phí dự phòng: 
Nêu rõ phần điều chỉnh tăng/giảm nội dung và quy mô so với quyết định 

đầu tư ban đầu; tăng/giảm do yếu tố giá cả; tăng/giảm do các yếu tố khác đối 
với từng khoản chi phí. 

15. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: 
Tổng cộng: 
Trong đó: 
- Ngân sách Trung ương/Trái phiếu Chính phủ điều chỉnh: 
- Các nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn): 
16. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: 
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Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án đối với việc 
điều chỉnh quyết định đầu tư (tùy theo dự án thuộc nhóm A/B/C dự kiến khả 
năng cân đối vốn còn thiếu sẽ theo các thời gian khác nhau): 

17. Hình thức quản lý dự án: 

Nguồn vốn khác (ghi cụ thể 
từng nguồn vốn) Năm 

Nguồn vốn 
NSTW 

Nguồn vốn 
TPCP 

......... ....... 
- Năm ......     
- Năm ......     
- Năm .......     
- Năm .......     

18. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh về dự án gửi kèm theo: 
Bộ (ngành, địa phương) ........ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương/trái 
phiếu Chính phủ điều chỉnh của dự án./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Lưu: 
 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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