
    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 1 

 

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH HOT NHẤT 

 

1. Cách viết mẫu tờ trình thẩm định  

 Phần 1: Đưa ra lý do cần viết tờ trình.  

 Phần 2: Đưa ra phần nội dung các vấn đề mà bạn muốn thẩm định. Cần nêu theo 
thứ tự, có khoa học. Trong phần này cần nêu ra các phương án cũng như phân tích 
và chỉ ra phương án nào mang tính chất khả thi nhất.  

 Phần 3: Đưa ra những đề nghị, kiến nghị lên cấp trên  

2. Những lƣu ý khi viết tờ trình thẩm định 

 Mẫu tờ trình thẩm định phải có đầy đủ Quốc hiệu và tiêu ngữ. 

 Đảm bảo đẩy đủ các nội dung bắt buộc cần nêu trong tờ trình phê duyệt: Tên doanh 
nghiệp, Căn cứ theo quyết định nêu rõ,…. 

 Nội dung trình bày trong tờ trình cần đảm bảo bố cục rõ ràng, không mắc các lỗi về 
kí tự đánh máy, lỗi chính tả. 

 Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử 
dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn thảo mẫu tờ trình. 

3. Mẫu tờ trình thẩm định tham khảo 

3.1 Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

TÊN DOANH NGHIỆP................ 

 
 
 

Số: ………../...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
----------------------------- 

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

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…… 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan); 

(Tên Chủ đầu tƣ) trình thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng công trình sau: 

1. Tên dự án:............................................................................................................................ 

2. Tên chủ đầu tư:.................................................................................................................... 

3. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................. 

4. Diện tích sử dụng đất:.......................................................................................................... 

5. Tổng mức đầu tư của dự án:................................................................................................ 
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6. Nguồn vốn đầu tư:................................................................................................................ 

7. Hình thức quản lý dự án:...................................................................................................... 

8. Thời gian thực hiện dự án:................................................................................................... 

9. Những kiến nghị:.................................................................................................................. 

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan). 

Ngƣời đại diện của chủ đầu tƣ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

3.2 Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế – cấp phép xây dựng công trình 

TÊN TỔ CHỨC 
------- 

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

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

Số: ……….. ………, ngày … tháng …. năm …….. 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định thiết kế – cấp phép xây dựng công trình 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

(Tên chủ đầu tư) trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi 
công) và cấp phép xây dựng công trình 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: .................................................................................................................... 

2. Cấp công trình: .......................................- Nhóm công trình:............................................... 

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ....................................................... 

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): .................................... 

5. Địa điểm xây dựng: ............................................................................................................. 

6. Tổng mức đầu tư: ................................................................................................................ 

7. Nguồn vốn đầu tư: .............................................................................................................. 

8. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: .......................................................................................... 

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ......................................................................................... 

10. Các thông tin khác có liên quan: ....................................................................................... 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 

1. Văn bản pháp lý: 

- Hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định; 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 
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- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng hoặc Quyết định phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định hồ sơ TKCS của cơ quan 
có thẩm quyền; 

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 

- Hợp đồng tư vấn thẩm tra ký kết giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm tra; 

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 

- Các văn bản khác có liên quan. 

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ đã được 
thẩm tra theo quy định; 

- Báo cáo kết quả thẩm tra; 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình; 

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, 
chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, chủ trì thẩm tra các bộ môn của hồ sơ thiết kế; 

- Một đĩa CD chứa hồ sơ thiết kế, bản sao các hồ sơ có liên quan nêu trên. 

(Tên tổ chức) trình thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng công trình.... với các nội dung 
nêu trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
 
 
 

Tên ngƣời đại diện 
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3.3 Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 

[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN] 
[TÊN CHỦ ĐẦU TƢ] 

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

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

Số: .................. .........., ngày...tháng....năm..... 

TỜ TRÌNH  
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH………. 

Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)… 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). 

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội 
dung chính sau: 

1. Tên công trình:..................................................................................................................... 

2. Tên chủ đầu tư:.................................................................................................................... 

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:................................... 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:................................................................................................... 

5. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................. 

6. Diện tích sử dụng đất:.......................................................................................................... 

7. Tổng mức đầu tư:................................................................................................................. 

8. Nguồn vốn đầu tư:................................................................................................................ 

9. Hình thức quản lý dự án:...................................................................................................... 

10. Thời gian thực hiện:........................................................................................................... 

11. Những kiến nghị:................................................................................................................ 

(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm định thiết kế 
bản vẽ thi công và dự toán) 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Lưu:... 

Đại diện chủ đầu tƣ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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3.4 Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án 

Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án là 
mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án. 

TÊN CƠ QUAN 
------- 

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

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

Số: …………. …………., ngày …… tháng …... năm ….. 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ  

dự án……………….. 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan), 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Dự án nhóm: 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể 
theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): 

11. Hình thức đầu tư của dự án: 

12. Các thông tin khác (nếu có): 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

Kèm theo đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này. 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét, thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án; 
- Cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn dự án; 
- Các cơ quan liên quan khác; 
- Lưu: ……………… 

Tên người đại diện 
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3.5 Mẫu tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

TÊN CƠ QUAN 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 

Số: …………… ………, ngày …. tháng ….. năm ….. 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án …………………….. 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan), 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn dự án (Tên dự án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Dự án nhóm: 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có): 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể 
theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): 

11. Hình thức đầu tư của dự án: 

12. Các thông tin khác (nếu có): 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này. 

2. Lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền (đối với dự án khẩn cấp). 

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn của dự án (Tên dự án)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư 
dự án; 
- Các cơ quan liên quan khác; 
- Lưu: …….. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TRÌNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
Tên người đại diện 
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3.6 Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 

TÊN CHỦ ĐẦU TƢ 
-------- 

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

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

Số:……….... ..............., ngày...... tháng......năm..... 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản 
vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 

I. Thông tin chung công trình: 

1. Tên công trình:  

2. Cấp công trình:  

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt  

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ, ...):  

5. Địa điểm xây dựng:  

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:  

7. Nguồn vốn đầu tư:  

8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng:  

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:  

10. Các thông tin khác có liên quan:  

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm: 

1. Văn bản pháp lý 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 

- Các văn bản khác có liên quan. 

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 
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- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn 
nhà nước ngoài ngân sách. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, 
chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công 
trình.... với các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƢ 
(Ký tên, đóng dấu) 

Tên ngƣời đại diện 
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3.7 Mẫu tờ trình thẩm định quy hoạch di tích 

TÊN TỔ CHỨC 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: ………………. …………, ngày …… tháng …… năm …… 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định/phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định/cơ quan phê duyệt) 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục 
hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.............................................................................. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định/cơ quan phê duyệt) thẩm định/phê duyệt 
(Tên Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích) với các nội dung chính sau: 

I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH DI TÍCH 

1. Tên Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích:........................................................................... 

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích và phạm vi lập quy hoạch di tích: 

a) Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích:.................................................................. 

b) Phạm vi lập quy hoạch di tích:..................................................................................... 

c) Ranh giới lập quy hoạch di tích: 

- Phía Bắc giáp................................................................................................................. 

- Phía Nam giáp................................................................................................................ 

- Phía Đông giáp............................................................................................................... 

- Phía Tây giáp................................................................................................................. 

3. Các nội dung chính của Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích: 

a) Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích. 

b) Xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích. 

c) Nội dung và định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

d) Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới. 

đ) Kế hoạch thực hiện quy hoạch di tích. 

4. Thành phần hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự 
án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định 
pháp luật khác về xây dựng. Cụ thể: 
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a) Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích. 

b) Bản đồ. 

c) Bản sao ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng nơi có di tích. 

d) Văn bản thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích (đối với trường hợp đề nghị phê 
duyệt) và các văn bản khác có liên quan. 

5. Kinh phí thực hiện quy hoạch di tích:............................................................................... 

6. Tổ chức thực hiện: 

a) Thời gian lập quy hoạch di tích:................................................................................... 

b) Phân công trách nhiệm: 

- Cơ quan phê duyệt:........................................................................................................ 

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt:................................................................................. 

- Cơ quan quản lý lập quy hoạch di tích:......................................................................... 

- Cơ quan chủ đầu tư:....................................................................................................... 

II. NỘI DUNG TIẾP THU CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

1. Ý kiến góp ý của tổ chức liên quan: 

a) Ý kiến góp ý của.......................................................................................................... 

b) Ý kiến góp ý của.......................................................................................................... 

c) Ý kiến góp ý của.......................................................................................................... 

Ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích (trong trường hợp phê duyệt 
Nhiệm vụ lập quy hoạch di 
tích):................................................................................................................................. 

(Tên tổ chức) trình (cơ quan thẩm định/cơ quan phê duyệt) xem xét, thẩm định/phê duyệt 
Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích……………………/. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu:... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ và đóng dấu) 
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3.8 Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án công nghệ thông tin 

CƠ QUAN TRÌNH 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: …… .…, ngày … tháng … năm … 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định, phê duyệt dự án (Tên dự án) ............................... 

Kính gửi: ……………………………………… 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ về quản lý đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự án ... (Tên dự án) ... với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Chủ đầu tư: 

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 

4. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

5. Mục tiêu đầu tư: 

6. Quy mô đầu tư: 

7. Địa điểm đầu tư: 

8. Thiết kế cơ sở: 

a) Giải pháp thiết kế cơ sở cần tuân thủ: 

b) Giải pháp thiết kế cơ sở cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong bước thiết kế tiếp 
theo: 

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 

Tổng cộng: 

Trong đó: 

- Chi phí xây lắp: 

- Chi phí thiết bị: 

- Chi phí quản lý dự án: 

- Chi phí tư vấn đầu tư: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng: 

10. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến phân bổ vốn theo tiến độ: 
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11. Hình thức quản lý dự án: 

12. Thời gian thực hiện dự án: 

13. Đánh giá tính hiệu quả dự án: 

14. Đánh giá tính khả thi dự án: 

15. Kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án: 

16. Các nội dung khác: 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

….. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

CHỦ ĐẦU TƢ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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3.9 Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

Số:……………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

……, ngày... tháng....năm……. 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

(Tên hoạt động thuê) ...................................... 

Kính gửi: …….. 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về quản 
lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Chủ trì thuê trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin ... (Tên 
hoạt động thuê) ... với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên hoạt động thuê: 

2. Chủ trì thuê: 

3. Tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (nếu có): 

4. Mục tiêu: 

5. Nội dung và quy mô: 

6. Địa điểm: 

7. Dự toán: 

Tổng cộng: 

Trong đó: 

- Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 

- Chi phí quản lý: 

- Chi phí tư vấn: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng: 

8. Nguồn vốn: 

9. Thời gian thực hiện (bao gồm thời gian xây dựng, phát triển, hình thành dịch vụ công 
nghệ thông tin và thời gian thuê dịch vụ công nghệ thông tin): 

10. Các nội dung khác: 

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT 
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…… 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 


