
Quy định về lập hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công 

 

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công ngày 06/4/2020. Nghị định 

này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu 

tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. 

 

 

 

Theo đó, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng gồm 

những giấy tờ sau đây: 

Thứ nhất, Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư dự án; mục 

tiêu và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp 

có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công. 

Thứ hai, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật 

Đầu tư công. 

Thứ ba, Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng 

đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với các dự án theo quy định tại Điều 74 của Luật 

Đầu tư công. 

Thứ tư, các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư 

công (nếu có). 

Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định là 10 bộ . 

Trường hợp thẩm định chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây 

dựng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ:  Chương trình mục 

tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày; Chương trình đầu tư công (không bao gồm 

chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày; 

Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày; Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày. Thời 

gian thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định 



pháp luật về xây dựng. Thời gian thẩm định nội bộ do người đứng đầu bộ, cơ quan 

trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định. Trường hợp cần gia hạn 

thời gian thẩm định chương trình, dự án, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì 

thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án cho 

phép gia hạn thời gian thẩm định. 

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục quyết định chủ 

trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 

quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư;… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 06/4/2020. Nghị định này làm hết hiệu lực 

một phần Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 
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