BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ
Số: 13 /2010/TT-BKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2010

THÔNG TƢ

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tƣ
xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;
Căn cứ Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11;
Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của
Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tƣ;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Kế hoạch và Đầu tƣ,
Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá
đầu tƣ nhƣ sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tƣ này quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám
sát, đánh giá đầu tƣ theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15
tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tƣ.
2. Đối tƣợng áp dụng của Thông tƣ này là các tổ chức, cá nhân liên quan
đến việc lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ.
Điều 2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ
1. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tƣ ban hành kèm theo Thông tƣ này
bao gồm:
a) Mẫu số 1: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tƣ 6 tháng, cả năm;
b) Mẫu số 2: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ hàng tháng đối với
các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;
c) Mẫu số 3: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tƣ quý, 6
tháng, cả năm đối với các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;
d) Mẫu số 4: Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tƣ đối
với các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;
đ) Mẫu số 5: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tƣ dự án đối với các
dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên;

e) Mẫu số 6: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tƣ 6 tháng, cả
năm đối với dự án đầu tƣ sử dụng nguồn vốn khác.
2. Trong các mẫu trên đây, những chữ in nghiêng là các nội dung mang tính
hƣớng dẫn và sẽ đƣợc ngƣời sử dụng cụ thể hóa căn cứ vào tình hình thực tế.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng

năm 2010.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ƣơng, Uỷ ban nhân
dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu
tƣ để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nƣớc;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nƣớc;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Website của Chính phủ; Công báo;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban quản lý các Khu kinh tế;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tƣ pháp;
- Lƣu: VT, GS&TĐĐT.Tr( ).

BỘ TRƢỞNG

Đã ký

Võ Hồng Phúc
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Mẫu số 1. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tƣ 6 tháng, cả năm
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
Số:

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

/BCGSĐT
.... ngày

tháng

năm.......

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƢ
(6 tháng/năm)
Kính gửi: ................................................................................
I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN CÁC
CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƢ THEO THẨM
QUYỀN:
- Nêu các văn bản hƣớng dẫn đƣợc ban hành trong kỳ báo cáo (số văn bản,
ngày tháng ban hành, trích yếu văn bản).
- Đánh giá sơ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản hƣớng dẫn đƣợc ban
hành đối với việc quản lý đầu tƣ.
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình hình và kết quả
thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ
quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các
biện pháp giải quyết).
1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản
lý.
2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định.
3. Các vƣớng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết
III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG 30%
VỐN NHÀ NƢỚC TRỞ LÊN (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những
mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải
quyết).
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án.
2. Tình hình thực hiện các dự án.
- Giá trị khối lƣợng đã thực hiện đầu tƣ trong kỳ; mức độ đạt đƣợc so với
kế hoạch;
- Tình hình giải ngân của các dự án; mức độ đạt đƣợc so với kế hoạch;
- Số dự án chậm tiến độ; nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;
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- Số dự án điều chỉnh trong kỳ; nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;
- Số dự án vi phạm quy định về quản lý chất lƣợng; mức độ vi phạm;
nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;
- Số dự án thất thoát, lãng phí; mức độ thất thoát, lãng phí; nguyên nhân;
tình hình xử lý các vi phạm đƣợc phát hiện;
- Số dự án vi phạm về thủ tục đầu tƣ; mức độ vi phạm; nguyên nhân; giải
pháp khắc phục.
3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ bằng nguồn vốn Nhà nƣớc:
- Kế hoạch phân bổ vốn đầu tƣ trong kỳ;
- Kết quả giải ngân vốn đầu tƣ trong kỳ;
- Tình hình nợ đọng vốn đầu tƣ (nếu có);
- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tƣ (nếu có).
4. Các vƣớng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG CÁC
NGUỒN VỐN KHÁC (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được,
chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các
vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tƣ.
- Tình hình thẩm tra dự án;
- Số lƣợng dự án đƣợc cấp giấy chứng nhận đầu tƣ trong kỳ, tổng vốn đầu
tƣ đã đăng ký trong kỳ (phân theo các ngành kinh tế).
2. Quản lý thực hiện các dự án đầu tƣ.
- Kế hoạch vốn đầu tƣ theo đăng ký;
- Tình hình giải ngân thực tế đạt đƣợc.
3. Các vƣớng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ
ĐẦU TƢ (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được,
nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng
mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo.
2. Đánh giá chất lƣợng của các báo cáo.
3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tƣ trong kỳ.
- Số dự án đƣợc kiểm tra; mức độ đạt đƣợc so với kế hoạch (kèm theo danh
mục các dự án được người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý
nhà nước về đầu tư tổ chức kiểm tra);
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- Số dự án đƣợc đánh giá; mức độ đạt đƣợc so với kế hoạch (kèm theo danh
mục các dự án được đánh giá);
- Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá các dự án.
4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tƣ trong kỳ tiếp theo (kèm theo
danh mục các dự án dự kiến sẽ kiểm tra, đánh giá trong kỳ).
5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tƣ trong kỳ.
6. Các vƣớng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
VI. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ, các
Bộ, ngành.
2. Các đề xuất về tổ chức thực hiện.
(Kèm theo các phụ biểu: 01, 02, 03)
THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

5

Phụ biểu 01
Tình hình thực hiện đầu tƣ trong kỳ báo cáo
Vốn đầu tƣ thực hiện theo quý
Quý I
Quý II
Quý III Quý IV

Tổng cộng

I. Dự án sử dụng
30% vốn nhà nƣớc
trở lên
Kế hoạch
Thực hiện
% hoàn thành
II. Dự án sử dụng
nguồn vốn khác
Kế hoạch
Thực hiện
% hoàn thành
III. Tổng cộng
1. Vốn nhà nƣớc
Kế hoạch
Thực hiện
% hoàn thành
% so với cùng kỳ năm
trƣớc
2. Vốn khác
Kế hoạch
Thực hiện
% hoàn thành
% so với cùng kỳ năm
trƣớc
3. Tổng cộng
Kế hoạch
Thực hiện
% hoàn thành
% so với cùng kỳ năm
trƣớc
Ghi chú: Vốn nhà nước được tổng hợp từ phần vốn nhà nước trong các dự án
sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên và phần vốn nhà nước trong các dự án sử
dụng nguồn vốn khác.
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Phụ biểu 02
Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tƣ
các dự án sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên
TT

Nội dung

I
1

Chuẩn bị đầu tƣ
Số dự án có kế hoạch chuẩn bị đầu tƣ
trong kỳ
Số dự án đƣợc thẩm định trong kỳ
Số dự án có quyết định đầu tƣ trong kỳ
Thực hiện đầu tƣ
Số dự án thực hiện đầu tƣ trong kỳ
Số dự án khởi công mới trong kỳ
Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát,
đánh giá đầu tƣ theo quy định trong kỳ
Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ
Số dự án đã thực hiện đánh giá dự án
trong kỳ
Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tƣ
đƣợc phát hiện trong kỳ
Không phù hợp với quy hoạch
Phê duyệt không đúng thẩm quyền
Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra,
thẩm định dự án
Số dự án có vi phạm quy định về quản lý
chất lƣợng đƣợc phát hiện trong kỳ (theo
quy định về quản lý chất lƣợng hiện
hành)
Số dự án có thất thoát, lãng phí đƣợc phát
hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra,
kiểm toán, quyết toán)
Tổng vốn đầu tƣ của các dự án có thất
thoát, lãng phí bị phát hiện
Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí đƣợc
xác định
Số dự án chậm tiến độ trong kỳ
Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tƣ
Số dự án chậm tiến độ do công tác giải
phóng mặt bằng
Số dự án chậm tiến độ do năng lực của
chủ đầu tƣ, ban quản lý dự án và các nhà
thầu

2
3
II
1
2
3
4
5
6
a
b
c
7

8

a
b
9
a
b
c

Tổng số

Phân theo nhóm
A
B
C

7

d
đ
10
a
b
c
d
11
12
a
b
III
1
2
3

Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn
không kịp thời
Số dự án chậm do các nguyên nhân khác
Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ
Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy
mô đầu tƣ
Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tƣ
Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tƣ
Số dự án phải điều chỉnh địa điểm đầu tƣ
Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý
do khác nhau
Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu
trong kỳ
Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà
thầu trong kỳ
Chỉ định thầu
Đấu thầu hạn chế
Đấu thầu rộng rãi
Hình thức khác
Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu
thầu đƣợc phát hiện trong kỳ
Đấu thầu không đúng quy định
Ký hợp đồng không đúng quy định
Kết thúc đầu tƣ, bàn giao đƣa vào sử
dụng
Số dự án kết thúc đầu tƣ trong kỳ
Số dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán
hoàn thành dự án trong kỳ
Số dự án đã đƣa vào sử dụng nhƣng
không có hiệu quả (nếu có)
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Phụ biểu 03
Tình hình thực hiện giám sát đầu tƣ
các dự án sử dụng các nguồn vốn khác
TT

Chỉ tiêu

1

Số dự án đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận
đầu tƣ trong kỳ
Tổng số vốn đăng ký đầu tƣ
Số dự án đã thực hiện thủ tục thẩm tra
cấp giấy chứng nhận đầu tƣ
Số dự án đã thực hiện thủ tục đăng ký
đầu tƣ
Số dự án đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận
đầu tƣ điều chỉnh trong kỳ
Điều chỉnh mục tiêu
Điều chỉnh quy mô vốn đầu tƣ
Điều chỉnh tiến độ
Chuyển đổi chủ đầu tƣ
Số dự án đã đƣợc kiểm tra, đánh giá
trong kỳ
Số dự án có vi phạm quy định về quản lý
đầu tƣ đƣợc phát hiện trong kỳ
Số dự án có vi phạm quy định về bảo vệ
môi trƣờng đƣợc phát hiện trong kỳ
Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng
đất đai đƣợc phát hiện trong kỳ
Số dự án có vi phạm quy định về quản lý
tài nguyên đƣợc phát hiện trong kỳ
Các dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận
đầu tƣ trong kỳ
Tổng số vốn đã giải ngân trong kỳ
Nguồn vốn góp của chủ đầu tƣ
Nguồn vốn vay
Huy động hợp pháp khác
Số dự án đã kết thúc đầu tƣ trong kỳ

a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
10

Tổng số

Phân theo
nhóm
(1) (2) (3)

Ghi chú: (1): Dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương
đầu tư; (2): Dự án có tổng vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng trở lên (trừ dự án quy định
tại điểm (1)); (3): Dự án có tổng vốn đầu tư nhỏ hơn 300 tỉ đồng.
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Mẫu số 2. Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tƣ hàng tháng
đối với các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƢ

Số:

/BCGSĐGĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
......... ngày .......tháng......năm ........

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
(Tháng.......năm......)
Tên dự án:………………………
Kính gửi: ............................................................................................
1. Tình hình thực hiện dự án
1.1. Tiến độ thực hiện dự án
Khối lƣợng các công việc đã thực hiện; luỹ kế công việc đã thực hiện từ đầu
năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch.
1.2. Tình hình giải ngân
- Giá trị khối lƣợng công việc đã thực hiện trong tháng; luỹ kế giá trị khối lƣợng
công việc từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch.
- Tình hình giải ngân vốn đầu tƣ trong tháng; luỹ kế giá trị giải ngân từ đầu năm
và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch:
+ Chi phí xây lắp:
+ Chi phí thiết bị:
+ Chi phí khác:
2. Đánh giá tình hình thực hiện dự án
2.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án: (Đánh giá chung tình hình thực
hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, khối lượng thực hiện, tiến độ, giải ngân,...
đánh giá mức độ đạt được so với kế hoạch, những tồn tại, vướng mắc).
2.2. Phân tích nguyên nhân tồn tại.
2.3. Các giải pháp xử lý các tồn tại, vƣớng mắc.
3. Kiến nghị
Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm
quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 3. Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tƣ quý, 6 tháng,
năm đối với các dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƢ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BCGSĐGĐT

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

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƢ
(Quý/6 tháng/năm)
Tên dự án:………………………
Kính gửi: ............................................................................................
I- Nội dung báo cáo:
1. Tình hình thực hiện dự án:
1.1. Tiến độ thực hiện dự án: (Công tác lập TKKT, công tác GPMB và tái
định cƣ, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng ….).
1.2. Giá trị khối lƣợng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:
1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:
1.4. Chất lƣợng công việc đạt đƣợc: (Mô tả chất lượng công việc đã đạt
được tương ứng với các giá trị khối lượng công việc trong từng giai đoạn đã
được nghiệm thu, thanh toán).
1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án:
1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án:
2. Công tác quản lý dự án:
2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: (Nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn
công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu)
2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: (Mô tả kế
hoạch chi tiết của từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến
giai đoạn quản lý thực hiện dự án)
2.3. Kết quả đạt đƣợc so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực
hiện cho phù hợp với yêu cầu:
2.4. Công tác đảm bảo chất lƣợng và hiệu lực quản lý dự án:
3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:
3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: (Tính chính xác, trung thực của thông
tin báo cáo)
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3.2. Xử lý thông tin báo cáo: (Việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể
từ khi nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự
án).
3.3. Kết quả giải quyết các vƣớng mắc, phát sinh: (Nêu các kết quả đạt
được thông qua quá trình đã xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình
thực hiện dự án).
II. Chủ đầu tƣ tự đánh giá, nhận xét về Dự án:
1. Tình hình thực hiện dự án:
2. Công tác quản lý dự án:
3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:
III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:
Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có
thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.
(Kèm theo các phụ biểu: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Phụ biểu số 04 chỉ báo cáo 01 lần vào kỳ đầu tiên;
- Các phụ biểu 05, 06, 07, 08, 09, 10 chỉ báo cáo trong các kỳ triển khai
các hoạt động liên quan đến các nội dung tại các phụ biểu này;
- Đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp
xã quyết định đầu tư ngoài việc gửi báo cáo cho người có thẩm quyền quyết
định đầu tư và cơ quan chủ quản phải gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
để tổng hợp.
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Phụ biểu 04. Mẫu thông tin về dự án
1. Tên dự án:
2. Chủ đầu tƣ:
3. Tổ chức tƣ vấn lập dự án:
5. Mục tiêu chính của dự án:
4. Qui mô, công suất:
5. Địa điểm dự án:
6. Diện tích sử dụng đất:
7. Hình thức quản lý dự án:
8. Các mốc thời gian về dự án:
- Ngày phê duyệt quyết định đầu tƣ:
- Thời gian thực hiện dự án:
+ Thời gian bắt đầu:
+ Thời gian kết thúc:
9. Tổng mức đầu tƣ:
10. Nguồn vốn đầu tƣ:
11. Mô tả tóm tắt dự án:
………Ngày…..tháng…..năm …..
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)

Phụ biểu 05. Tiến độ lập thiết kế kỹ thuật
STT

Tên gói thầu

Tên nhà thầu thực hiện TKKT

(1)

(2)

(3)

Ngày phê duyệt thiết kế kỹ thuật
Kế hoạch
(4)

Thực tế
(5)

Số văn bản
(6)

123…

………Ngày…..tháng…..năm …..
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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Phụ biểu 06. Tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cƣ

STT

Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm

(1)

(2)

Ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt
phƣơng án để thực hiện đền bù
GPMB&TĐC
Kế hoạch
Thực tế
(3)
(4)

Ngày thực hiện đền bù/(Bàn giao mặt bằng)
Kế hoạch
(5)

Thực tế
(6)

123…

………Ngày…..tháng…..năm …..
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)

Phụ biểu 07. Tiến độ chi vốn thực hiện phƣơng án giải phóng mặt bằng và
tái định cƣ

STT
(1)

Tên tiểu dự án/gói
thầu/địa điểm
(2)

Chi phi cho GPMB & TĐC
Kế hoạch
(3)

Đã chi
(4)

Chi phí quản lý
Kế hoạch
(5)

Đã chi
(6)

Tổng chi phí
Kế hoạch
(7)

Đã chi
(8)

Lũy kế
(9)

123…

………Ngày…..tháng…..năm …..
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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Phụ biểu 08. Tiến độ Thực hiện đấu thầu
Thời gian thực
hiện đấu thầu
STT

Tên
gói
thầu

Giá
gói
thầu

Hình
thức đấu
thầu

(1)

(2)

(3)

(4)

Phƣơng
thức đấu
thầu

(5)

Hình
thức hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

(6)

(7)

Kết quả đấu thầu

Kế
hoạch

Thực
tế

Giá
dự
thầu

(8)

(9)

(10)

Giá
trúng
thầu
(11)

Chênh
lệch
tăng
(+),
giảm ()
(12)

Nhà
thầu
trúng
thầu
(13)

123…

………Ngày…..tháng…..năm …..
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)

Phụ biểu 09. Tiến độ Thực hiện hợp đồng
Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên
gói
thầu

Số
hợp
đồng

Tên
Nhà
thầu

Ngày
ký hợp
đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Hợp đồng ban
đầu

Hợp đồng điều
chỉnh

Giá trị
HĐ

Ngày
hoàn
thành

Giá trị
HĐ

Ngày
hoàn
thành

(6)

(7)

(9)

(10)

Giá trị khối lƣợng công
việc đã thực hiện (%)
Ngày
hoàn
thành
thực tế

(11)

Giá trị đã thanh toán

Thời
điểm
báo
cáo

Lũy
kế từ
đầu
năm

Lũy kế
từ khi
ký hợp
đồng

Thời
điểm
báo
cáo

Lũy
kế từ
đầu
năm

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Lũy
kế từ
khi
ký
hợp
đồng
(17)

123…

………Ngày…..tháng…..năm …..
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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Phụ biểu 10. Tổng hợp tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tƣ dự án
Đơn vị: triệu đồng

STT

(1)

123-

Diễn giải
nội dung

(2)

Kế
hoạch
vốn đầu
tƣ năm

(5)

Giá trị khối
lƣợng thực hiện
tại hiện trƣờng

Giá trị khối
lƣợng hoàn
thành đã nghiệm
thu

Trong
kỳ báo
cáo

Lũy kế
từ khởi
công

Trong
kỳ báo
cáo

Lũy kế
từ khởi
công

(6)

(7)

(8)

(9)

Số vốn đã đƣợc thanh toán
(tạm ứng + thanh toán khối
lƣợng hiện trƣờng)
Trong kỳ báo
cáo
Vốn
Tổng
tạm
số
ứng
(10)
(11)

Lũy kế từ
khởi công
Vốn
Tổng
tạm
số
ứng
(12)
(13)

Giá trị khối lƣợng hoàn
thành đã nghiệm thu
nhƣng chƣa đƣợc thanh
toán
Trong kỳ
báo cáo

Lũy kế từ
khởi công

(14)

(15)

Tổng
số
Vốn
Nhà
nƣớc
Vốn
khác
Xây
lắp
Thiết
bị
Chi phí
khác
…..

……, ngày…..tháng…..năm …..
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 4. Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tƣ đối với các
dự án đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƢ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BCGSĐGĐT

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

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
Tên dự án:………………………
Kính gửi: ............................................................................................
I- Thông tin về dự án:
1. Tên dự án:
2. Chủ đầu tƣ:
3. Tổ chức tƣ vấn lập dự án:
5. Mục tiêu chính của dự án:
4. Qui mô, công suất:
5. Địa điểm dự án:
6. Diện tích sử dụng đất:
7. Hình thức quản lý dự án:
8. Các mốc thời gian về dự án:
- Ngày phê duyệt quyết định đầu tƣ:
- Thời gian thực hiện dự án:
+ Thời gian bắt đầu:
+ Thời gian kết thúc:
9. Tổng mức đầu tƣ:
10. Nguồn vốn đầu tƣ:
11. Mô tả tóm tắt dự án:
II. Tình hình thực hiện dự án: (Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực
hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án).
III. Nội dung điều chỉnh dự án: (Nêu rõ các nội dung chính của việc điều
chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh)
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IV. Nguyên nhân, lý do và sự cần thiết phải điều chỉnh dự án:
(Xem xét một cách toàn diện về dự án, nêu rõ các lý do, nguyên nhân phải
điều chỉnh dự án và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình lập, thẩm
định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án thông qua đó để có cơ sở thực hiện việc
điều chỉnh dự án, rút kinh nghiệm cho các dự án khác…)
V. Đánh giá lại Dự án điều chỉnh:
VI. Kiến nghị:
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 5. Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tƣ dự án đối với các dự án
đầu tƣ sử dụng 30% vốn nhà nƣớc trở lên
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƢ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BCGSĐGĐT

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

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƢ DỰ ÁN
Tên dự án:………………………
Kính gửi: ............................................................................................
I. Thông tin về dự án:
1. Tên dự án:
2. Chủ đầu tƣ:
3. Tổ chức tƣ vấn lập dự án:
5. Mục tiêu chính của dự án:
4. Qui mô, công suất:
5. Địa điểm dự án:
6. Diện tích sử dụng đất:
7. Hình thức quản lý dự án:
8. Các mốc thời gian về dự án:
- Ngày phê duyệt quyết định đầu tƣ:
- Thời gian thực hiện dự án:
+ Thời gian bắt đầu:
+ Thời gian kết thúc:
9. Tổng mức đầu tƣ:
10. Nguồn vốn đầu tƣ:
11. Mô tả tóm tắt dự án:
12. Thông tin về kế hoạch đấu thầu:
II. Nội dung:
1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án:
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Mô tả tóm tắt quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư
đến kết thúc đầu tư.
2. Tổng hợp các kết quả thực hiện đạt đƣợc của dự án:
2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã đƣợc phê duyệt: (Nêu rõ kết quả và
mức độ đạt được các nội dung đã được phê đuyệt: mục tiêu, qui mô đầu tư, tổng
mức đầu tư, tiến độ thực hiện, chất lượng…).
2.2. Kết quả thực hiện về tài chính:
- So sánh giữa tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư với tổng giá trị giải
ngân thực tế;
- Nêu các điều chỉnh chủ yếu về tổng mức đầu tư của dự án;
- Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân so với quyết định đầu tư đã phê
duyệt.
2.3. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án:
- Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án gồm: Cơ sở pháp lý;
Quản lý dự án; Đấu thầu, mua sắm; Giải phóng mặt bằng và tái định cư; Các vấn
đề về kỹ thuật, công nghệ…
- Các thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục mà Chủ đầu tư đã thực
hiện.
2.4. Nêu sơ bộ về hiệu quả kinh tế xã hội so với mục tiêu của dự án:
Việc thực hiện dự án để hướng tới hoàn thành mục tiêu của dự án và góp phần
vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
của Chính phủ.
2.5. Tác động đối với ngành và vùng:
Việc thực hiện dự án tác động đến ngành và vùng liên quan (Kinh tế, khoa học
công nghệ, môi trường, văn hóa xã hội, v.v…).
2.6. Tính bền vững của dự án:
Nêu những nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của
dự án.
2.3. Rút bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của dự án:
Các bài học rút ra từ dự án và khuyến nghị (nếu có) để phát huy tính hiệu quả,
sự bền vững hoặc khắc phục các hạn chế của dự án.
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 6. Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tƣ 6 tháng,
cả năm đối với dự án đầu tƣ sử dụng nguồn vốn khác
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƢ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BCGSĐGĐT

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

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƢ DỰ ÁN
(6 tháng/năm)
Tên dự án:………………………
Kính gửi: ............................................................................................
I. Thông tin về dự án:
1. Chủ đầu tƣ:
2. Mục tiêu chính của dự án:
3. Qui mô, công suất:
4. Địa điểm dự án:
5. Tổng mức đầu tƣ và nguồn vốn:
6. Các mốc thời gian chính:
- Ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ;
- Ngày khởi công;
- Ngày hoàn thành.
II. Tình hình thực hiện dự án
1. Tiến độ thực hiện dự án: (nêu kết quả thực hiện các công việc chính của dự
án; ước khối lượng thực hiện trong kỳ, luỹ kế từ đầu năm, từ đầu dự án và so sánh
với kế hoạch).
2. Tình hình huy động vốn cho dự án: (nêu rõ kết quả huy động vốn để thực
hiện dự án trong kỳ theo các nguồn vốn (vốn của chủ đầu tƣ; vốn vay ngân hàng và
huy động hợp pháp khác); luỹ kế từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế
hoạch).
3. Tình hình giải ngân (nêu tình hình giải ngân vốn đầu tư trong kỳ; luỹ kế giá
trị giải ngân từ đầu năm và từ đầu dự án theo các nguồn vốn; so sánh với kế
hoạch)
4. Công tác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng, sử dụng đất đai, sử
dụng tài nguyên khoáng sản: (Nêu rõ các công việc đã thực hiện của dự án nhằm
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đảm bảo được các yêu cầu qui định về môi trường, việc sử dụng đất và các tài
nguyên, khoáng sản…)
5. Tình hình thực hiện các nội dung của Giấy chứng nhận đầu tƣ: (Nêu rõ các
nội dung được thực hiện theo các qui định của Giấy chứng nhận đầu tư đã được
cấp, theo từng giai đoạn của dự án).
II. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:
Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những
khó khăn của dự án (nếu có)./.
CHỦ ĐẦU TƢ
(ký tên, đóng dấu)
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