
PHỤ LỤC  

(Kèm theo Quyết định số 35 /2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

 

Mẫu số 01 Đề xuất phê duyệt Danh mục dự án làm cơ sở để lập hồ sơ đề nghị 

chấp thuận chủ trương đầu tư 

Mẫu số 02 Văn bản ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của Sở Xây dựng 

Mẫu số 03 
Văn bản ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Mẫu số 04 
Văn bản báo cáo kết quả thẩm định về công nghệ của Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Mẫu số 05 

Văn bản ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của các sở, ngành (trừ 

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công 

nghệ) 

Mẫu số 06 
Văn bản ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Mẫu số 07   Văn bản tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan đầu mối 

Mẫu số 08 Nội dung giám sát, đánh giá dự án trước khi khởi công 

Mẫu số 09 
Nội dung giám sát, đánh giá định kỳ dự án trong giai đoạn thực hiện 

đầu tư 

Mẫu số 10 Nội dung giám sát, đánh giá dự án trước khi khai thác, vận hành  
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Mẫu số 01  
 

TÊN CƠ QUAN 

ĐỀ XUẤT 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ....../.......-....... 

V/v đề xuất danh mục dự án 

kêu gọi đầu tư trên địa bàn 

…. giai đoạn….  

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20.... 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ pháp lý về quy hoạch: 

- Căn cứ quy hoạch………… 

- Căn cứ quy hoạch……….. 

- Căn cứ quy hoạch…………. 

Căn cứ tình hình nhu cầu phát triển của ngành, địa phương;  Sở……./UBND 

(huyện, thị xã, thành phố)…….. đã xây dưng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư  

giai đoạn………thông tin cụ thể theo danh mục sau: 

STT Tên dự án 

Địa 

điể

m 

đầu 

tƣ 

Diện 

tích dự 

kiến sử 

dụng 

đất (m
2
) 

Mục 

tiêu 

đầu tƣ 

dự án 

Quy 

mô dự 

án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

dự kiến 

(tỷ 

đồng) 

Sự phù 

hợp các 

quy 

hoạch 

Ghi 

chú 

1 Tên dự án 1        

2 Tên dự án 2         

3 
Tên dự án 

….. 
     

  

  

Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét phê 

duyệt danh mục dự án 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh báo cáo 

- ............ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐỀ XUẤT 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ....../.......-....... 
V/v ý kiến thẩm định dự án đầu 

tư …………….. 

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20.... 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày…., Sở Xây dựng nhận được Văn bản số ….. của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xin ý kiến thẩm định dự án …… tại … của nhà đầu tư….. 

Sau khi kiểm tra các nội dung dự án đề xuất … , các quy hoạch và các quy 

định của pháp luật, sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng:….. (nêu rõ dự án phù hợp hay 

không phù hợp với các quy hoạch xây dựng trên địa bàn). 

2. Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát 

triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu 

tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất 

phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị 

trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị. 

3. Các nội dung khác có liên quan. 

4. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư. 

5. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh: 

- Kiến nghị quyết định hoặc không quyết định chủ trương đầu tư (trong đó 

nêu rõ lý do của kiến nghị, đề xuất). 

- Kiến nghị UBND tỉnh về các đề xuất của nhà đầu tư thuộc lĩnh vực, phạm 

vi quản lý của ngành; 

- Kiến nghị các giải pháp để tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, 

theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung liên quan khác. 

6. Những yêu cầu đối với nhà đầu tư trong việc lập quy hoạch và triển khai 

thực hiện dự án. 

  

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ............ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN  

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ....../.......-....... 

V/v ý kiến thẩm định dự án đầu 

tư …………….. 

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20.... 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày….., Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số ….. của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư  hoặc nhà đầu tư về việc xin ý kiến thẩm định dự án …… tại 

… của nhà đầu tư…… 

Sau khi kiểm tra các nội dung dự án đề xuất …… , các quy hoạch và các quy 

định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nhu cầu sử dụng đất 

(bao gồm sự phù hợp về quy mô diện tích đất dự kiến thực hiện dự án của nhà đầu 

tư); điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

(đối với các dự án thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất). 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

3. Các nội dung khác có liên quan. 

4. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh: 

- Kiến nghị quyết định hoặc không quyết định chủ trương đầu tư (trong đó 

nêu rõ lý do của kiến nghị, đề xuất); 

- Kiến nghị UBND tỉnh về các đề xuất của nhà đầu tư; 

- Kiến nghị các giải pháp để tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, 

theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung liên quan khác. 

5. Những yêu cầu đối với nhà đầu tư trong việc sử dụng đất và triển khai 

thực hiện dự án. 

(kèm theo bản đồ trích lục khu đất thực hiện dự án) 

  
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ............ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN  

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ....../.......-....... 
V/v ý kiến thẩm định dự án … 

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20.... 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Ngày….., Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số ….. của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến thẩm định dự án ……..tại ……. của nhà đầu 

tư……. Cơ quan thẩm định có ý kiến thẩm định như sau: 

1. Tóm tắt dự án đầu tƣ 
Cần nêu một số nội dung cơ bản nhất sau đây trong phần đầu của Văn bản 

thẩm định: 

1.1. Mục tiêu dự án đầu tư. 

1.2. Tổng vốn đầu tư 

1.3. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư (vị trí, diện tích ...). 

2. Nhận xét về dự án đầu tƣ 
2.1. Về cơ sở khoa học của dự án: 

Với mục tiêu nêu ở phần trên, cần đối chiếu với chủ trương, chính sách, quy 

hoạch của nhà nước xem có cần thiết, có phù hợp không và xem xét ý nghĩa kinh tế 

- xã hội của dự án để đưa ra chính kiến của Cơ quan thẩm định công nghệ là ủng hộ 

hay phản đối mục tiêu của dự án. Có nhiều mức độ khác nhau để thể hiện chính 

kiến: 

- Các cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của dự án đầu tư. 

- Nếu dự án thuộc loại đặc biệt khuyến khích đầu tư, thực hiện thì trong bản 

nhận xét cần thể hiện cơ quan tổ chức thẩm định hoàn toàn nhất trí với mục tiêu 

của dự án và đề nghị dự án sớm được thực hiện. 

- Nếu dự án thuộc loại khuyến khích đầu tư, thực hiện thì trong bản nhận xét 

cần thể hiện sự ủng hộ của cơ quan tổ chức thẩm định qua việc nhận xét dự án nên 

được khuyến khích đầu tư. 

- Nếu dự án thuộc các loại trên nhưng có những điểm cần lưu ý thì trong Văn 

bản thể hiện sự đồng ý với mục tiêu của dự án và lưu ý các vấn đề cần bổ sung, làm 

rõ. 

- Nếu dự án thuộc loại đầu tư có điều kiện thì cần thận trọng khi góp ý kiến 

và phải xem xét kỹ dự án có thỏa mãn các điều kiện theo quy định hay không để có 

ý kiến trong từng trường hợp cụ thể. 

- Nếu dự án không phù hợp với các chủ trương, chính sách, quy hoạch của 

Nhà nước thì cần tỏ rõ chính kiến không đồng ý với mục tiêu của dự án đầu tư. 

2.2. Về công nghệ và thiết bị: 
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2.2.1. Về công nghệ:  

- Nêu rõ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao 

hoặc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ cấm 

chuyển giao theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

- Nêu tóm tắt công nghệ của dự án: Quy trình công nghệ, đặc điểm nổi bật 

của công nghệ ... 

- Nhận xét trực tiếp về công nghệ: Sự hoàn thiện của công nghệ, mức độ tiên 

tiến của dây chuyền công nghệ, tính mới của công nghệ, tính thích hợp của công 

nghệ, phương án lựa chọn công nghệ. 

- Nhận xét những yếu tố gián tiếp của công nghệ: Về nguyên nhiên vật liệu, 

linh kiện, phụ tùng cho sản xuất; sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đối với 

dây chuyền công nghệ,... 

- Nếu có nội dung chuyển giao công nghệ thì lưu ý chủ đầu tư cần thực hiện 

theo các quy định hiện hành của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Trong trường 

hợp nếu dự án đầu tư có góp vốn bằng công nghệ thì cần xem xét dự thảo hợp đồng 

chuyển giao công nghệ có phù hợp với quy định của pháp luật về chuyển giao công 

nghệ không? 

2.2.2. Về thiết bị:  

Nêu nhận xét về thiết bị sử dụng trong dự án: Dây chuyền thiết bị có phù hợp 

với mục tiêu của dự án không? có đồng bộ không? Thiết bị của dự án là mới hay 

cũ?  

Nếu dự án đầu tư có liệt kê danh sách máy móc, thiết bị, dây chuyền công 

nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu, cần có nhận xét về các nội dung: mức độ 

cũ của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (năm sản xuất, thời gian đã sử 

dụng, thời gian sử dụng còn lại, ...); Nguồn gốc, xuất xứ của máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ; sự phù hợp của các đặc tính kỹ thuật chính của máy móc, thiết 

bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng với các quy định về an toàn, tiết kiệm 

năng lượng và bảo vệ môi trường.  

2.3. Về những vấn đề khác có liên quan (nếu có):  

- Năng lực chuyên môn, năng lực tài chính (khả năng huy động vốn, hoàn 

vốn, trả nợ...), tư cách pháp nhân của chủ đầu tư . 

- Các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường và các giải pháp 

công nghệ xử lý môi trường, các nguy cơ tiềm ẩn sự cố môi trường và cách phòng 

ngừa. 

- Lao động và đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật bảo đảm vận hành dây 

chuyền công nghệ. 

 
  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ... 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(ký tên, đóng dấu) 

  



7 

 

Mẫu số 05 

 
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ....../.......-....... 
V/v ý kiến thẩm định dự án đầu 

tư …………….. 

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20.... 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Ngày……, Sở, ngành ….. có nhận được Văn bản số…….. của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc xin ý kiến thẩm định dự án …….tại…..…của nhà đầu tư…. 

Sau khi kiểm tra các nội dung dự án đề xuất ….., các quy hoạch và các quy 

định của pháp luật, sở,….. có ý kiến như sau như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch ngành:….. (nêu rõ dự án phù hợp hay không 

phù hợp với quy hoạch ngành thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan thẩm định).  

2. Sự phù hợp nội dung dự án với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện của 

ngành (nếu có hoặc cần thiết); 

3. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả dự án, năng lực tài chính (khả 

năng huy động vốn, vốn chủ sở hữu, hoàn vốn, trả nợ…).  

4. Các nội dung khác có liên quan. 

5. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh: 

- Kiến nghị quyết định hoặc không quyết định chủ trương đầu tư (trong đó 

nêu rõ lý do của kiến nghị, đề xuất); 

- Kiến nghị UBND tỉnh về các đề xuất của nhà đầu tư; 

- Kiến nghị các giải pháp để tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, 

theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung liên quan khác.  

6. Những yêu cầu đối với nhà đầu tư và dự án đầu tư (trường hợp dự án 

thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải nêu rõ điều kiện, yêu cầu nhà đầu tư, dự 

án đầu tư phải đáp ứng, thời điểm thực hiện các điều kiện, cơ quan thẩm định cấp 

giấy phép điều kiện...). 

. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ............ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN..... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ....../.......-....... 
V/v ý kiến thẩm định dự án 

 đầu tư 

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20.... 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ngày….., Ủy ban nhân dân….. có nhận được Văn bản số ….. của cơ quan 

đầu mối về việc xin ý kiến thẩm định dự án ……..tại ……. của nhà đầu tư……. 

Sau khi kiểm tra các nội dung dự án đề xuất …. , các quy hoạch và các quy 

định của pháp luật, UBND..... báo cáo như sau: 

1. Báo cáo về hiện trạng sử dụng đất: .... trong đó phải báo cáo rõ nguồn gốc 

đất đai, hiện trạng đang được sử dụng (nêu rõ diện tích khu đất, đối tượng sử dụng 

đất, các công trình, vật kiến trúc, tài sản trên đất...), đấu nối hạ tầng..;  

 2. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, định hướng phát triển của địa 

phương:... (nêu rõ sự phù hợp của dự án với từng loại quy hoạch, định hướng phát 

triển của địa phương). 

3. Các nội dung khác có liên quan. 

4. Đánh giá sự cần thiết đầu tư, hiệu quả dự án đối với sự phát triển của địa 

phương;  

5. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh: 

- Kiến nghị quyết định hoặc không quyết định chủ trương đầu tư (trong đó 

nêu rõ lý do kiến nghị, đề xuất); 

- Kiến nghị về các đề xuất của nhà đầu tư; 

- Kiến nghị các giải pháp để tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, 

theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung liên quan khác. 

6. Những yêu cầu đối với nhà đầu tư trong việc lập quy hoạch và triển khai 

thực hiện dự án.  
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ............ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN THẨM 

ĐỊNH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 

 

CƠ QUAN TỔNG HỢP 

THẨM ĐỊNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ....../.......-....... 

V/v báo cáo kết quả thẩm định  

dự án đầu tư …………….. 

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20.... 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

Căn cứ…………..; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do .....nộp 

ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ ý kiến thẩm định của các sở, ban, ngành, địa phương tại các văn 

bản..... 

Cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định chủ 

trương đầu tư dự án ..... với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin về Nhà đầu tƣ đề xuất thực hiện dự án (nếu có) 
Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Phải ghi rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; số 

chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú, chổ ở hiện tại; số điện 

thoại liên lạc; địa chỉ email). 

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Ghi rõ tên tổ chức; số Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, cơ quan cấp; địa chỉ trụ sở chính, điện 

thoại liên lạc, địa chỉ email; họ và tên người đại diện theo pháp luật, ngày tháng 

năm sinh, quốc tịch, địa chỉ thường trú, chổ ở hiện tại, số điện thoại, địa chỉ email; 

ngành nghề kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức. 

II. Nội dung dự án do nhà đầu tƣ đề xuất 
1. Tên dự án đầu tư: ........................ 

2. Mục tiêu dự án: ..................................... 

3. Quy mô dự án: ................................... 

4. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................ 

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): ........... m
2
 hoặc ha 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: ............ (bằng chữ) đồng, tương đương ......... 

(bằng chữ) đô la Mỹ. 

Trong đó: 
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6.1. Vốn góp để thực hiện dự án là: ............... (bằng chữ) đồng, tương đương 

......... (bằng chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ ........% tổng vốn đầu tư.  

Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

(VD: Công ty TNHH A góp 1.000.000.000 (một tỷ) đồng, tương đương 

48.000 (bốn mươi tám nghìn) đô la Mỹ, bằng tiền mặt, chiếm 40% vốn góp, trong 

vòng 3 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh). 

6.2. Vốn huy động (ghi rõ giá trị, nguồn vốn): .............(bằng chữ) đồng, 

tương đương ......... (bằng chữ) đô la Mỹ. 

6.3. Vốn khác: ...........(bằng chữ) đồng, tương đương ......... (bằng chữ) đô la 

Mỹ 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ...... năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư. 

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:  

- Tiến độ xây dựng cơ bản: 

- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động (nếu có): 

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án 

(trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, 

nội dung hoạt động của từng giai đoạn). 

9. Công nghệ áp dụng (nếu có): 

10. Các nội dung khác có liên quan: 

10. Các kiến nghị và cam kết của nhà đầu tư:  

III. Các đơn vị đƣợc lấy ý kiến thẩm định: 
- Đơn vị được lấy ý kiến thẩm định: 

- Đơn vị có văn bản thẩm định:  

Trường hợp đến hết thời hạn xin ý kiến cơ quan thẩm định không có ý kiến 

bằng văn bản thì được coi là đồng ý với các nội dung của dự án và chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa 

phương mình.  

IV. Tổng hợp kết quả thẩm định 

Trên cơ sở kết quả thẩm định của các cơ quan liên quan, cơ quan đầu mối 

thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định gồm các nội dung sau:  

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành,  kế hoạch có 

liên quan khác; 

2. Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất); 
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3. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu 

thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài); 

4. Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối 

tượng hưởng ưu đãi đầu tư); 

5. Công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án sử dụng công nghệ 

hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ quy 

định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư); 

6. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả dự án; 

7. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

V. Nhận xét và kiến nghị: 
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan và nội dung dự án đề 

xuất, cơ quan đầu mối thẩm định đưa ra ý kiến đánh giá, nhận xét chung và kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc không quyết định chủ trương đầu tư. 

Trường hợp đề xuất quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đầu mối thẩm định dự 

thảo quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo mẫu quy định 

tại Thông tư số 23/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư 

từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 

 
  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ............ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN ĐẦU MỐI 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 

 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1. Nhà đầu tƣ 

a) Nhà đầu tư thứ nhất: 

- Tên nhà đầu tư: 

- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...: 

- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp: 

b) Nhà đầu tư tiếp theo: 

- Tên nhà đầu tư: 

- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...: 

- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp: 

2. Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án): 
- Tên doanh nghiệp: 

- Các thông tin để giao dịch (địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ 

email...): 

- Đăng ký kinh doanh (số, ngày, nơi cấp): 

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật: 

- Vốn điều lệ: 

- Vốn pháp định (nếu có): 

3. Dự án đầu tƣ: 
- Tên dự án: 

- Địa điểm thực hiện: 

- Văn bản quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu 

có): 

- Diện tích đất sử dụng: 

- Mục tiêu, quy mô: 

- Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn: 

- Thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án: 

- Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có): 

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có): 

II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tình hình và khả năng huy động vốn cho dự án: 
- Việc góp vốn chủ sở hữu: 

- Việc huy động vốn vay: 

- Việc huy động nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có): 

2. Tình hình chuẩn bị thực hiện dự án: 

a) Thực hiện thủ tục về giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với dự án được 
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nhà nước giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất); 

b) Công tác GPMB và tái định cư (nếu có); 

c) Thực hiện thủ tục về xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật về 

xây dựng, môi trường (nếu có). 

3. Các vƣớng mắc phát sinh (nếu có): 

III. KIẾN NGHỊ 
Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những 

khó khăn của dự án (nếu có)./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ............ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN GIÁM SÁT 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09 

 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
Ghi nội dung quy định tại phần I mẫu số 12. 

(Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ đầu tiên sau khi dự án được khởi 

công hoặc sau khi dự án được điều chỉnh làm thay đổi các thông tin về dự án). 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của dự án: 
- Tiến độ chuẩn bị dự án: 

- Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có): 

- Tiến độ xây dựng cơ bản (nếu có): 

- Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử (nếu có): 

- Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu có): 

- Tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ: 

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư: 

2. Tiến độ góp vốn đầu tƣ, vốn điều lệ, vốn pháp định (nếu có): 

a) Tiến độ góp vốn: 

 

STT Loại vốn Số vốn góp trong kỳ 
Số vốn góp lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

1 Vốn đầu tư     

2 Vốn điều lệ     

3 Vốn pháp định     

b) Nguồn vốn: 

STT Nguồn vốn Số vốn góp trong kỳ 
Số vốn góp lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

1 Vốn chủ sở hữu     

2 
Vốn vay các tổ chức tín 

dụng 
    

3 
Mua máy móc, thiết bị, 

nguyên liệu trả chậm 
    

4 Nguồn vốn huy động khác     

  Cộng     

3. Việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan: 
- Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác: 

- Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ: 

- Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: 
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- Việc đáp ứng các quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). 

4. Tình hình thực hiện ƣu đãi đầu tƣ (nếu có) 

5. Khó khăn, vƣớng mắc trong thực hiện dự án (nếu có). 

III. KIẾN NGHỊ 
Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó 

khăn của dự án (nếu có)./. 

  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN GIÁM SÁT 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN 
Ghi các nội dung quy định tại phần I của mẫu số 12. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu (đánh giá kết quả đạt được so với kế 

hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án 

dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu, trừ mục tiêu kinh doanh): 

- Những mục tiêu về xây dựng dự án, tạo lập dự án, doanh nghiệp: 

- Những mục tiêu về quy mô; 

- Những mục tiêu khác. 

2. Đánh giá kết quả huy động các nguồn lực (đánh giá kết quả đạt được so 

với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

dự án dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu): 

- Nguồn lực tài chính (vốn chủ sở hữu, vốn vay và huy động khác, mua, thuê 

máy móc thiết bị trả chậm): 

- Nguồn nguyên liệu; 

- Đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác: 

- Nguồn lực lao động, chất xám, công nghệ: 

- Các nguồn lực về cơ sở hạn tầng kỹ thuật, như: điện, nước, giao thông... 

- Các nguồn lực khác. 

3. Đánh giá tiến độ thực hiện (đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban 

đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến 

không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu. Đặc biệt những vướng mắc về chế độ, 

chính sách, thủ tục hành chính...; sự phối hợp giữa nhà đầu tư và các cơ quan quản 

lý, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.): 

- Tiến độ chuẩn bị dự án: 

- Tiến độ giải phóng mặt bằng: 

- Tiến độ xây dựng: 

- Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử: 

- Tiến độ huy động vốn. 

4. Đánh giá về lợi ích của dự án (nêu những lợi ích do dự án mang lại trong 

quá trình thực hiện, dự tính những lợi ích dự án sẽ mang lại trong quá trình hoạt 

động kinh doanh). 

III. KIẾN NGHỊ 
Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, 

xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./. 

   THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN GIÁM SÁT 

(Ký tên, đóng dấu) 
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