
Tên thủ tục 

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C 

theo Luật đầu tư công 2019 

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 

Cơ quan 

thực hiện Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực 

hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Nếu hồ sơ 

chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm quyền 

xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (25 ngày) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết hồ 

sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công thẩm định kiểm tra thành phần hồ 

sơ và thẩm định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết 

hồ sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, ký duyệt. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. (giửi qua 

bộ phận Một cửa, tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa không quá 05 

ngày làm việc). 

- Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 

trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân (sai sót ở bộ phận nào thì bộ phận đó có 

trách nhiệm lập phiếu xin lỗi). 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (05 ngày) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết 

hồ sơ. 

+ Nếu không đủ điều kiện chuyển lại công chức chuyên môn thụ lý điều 

chỉnh. 

+ Nếu đủ điều kiện thì ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư 

phòng làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn chuyển kết quả giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, 



lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả, lưu hồ sơ 

- Công chức Một cửa tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, trả kết quả 

cho tổ chức/ cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn 

giải quyết 

- Tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ: Không quá 30 ngày làm việc (Đối 

với dự án nhóm C). 

Thành phần 

hồ sơ 

1. Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu (Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư lập theo yêu cầu của Điều 31 Luật Đầu tư công). 

 

Số lượng bộ 

hồ sơ  Tối thiểu 07 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ pháp 

lý 

- Luật Đầu tư công năm 2019;  

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Hướng dẫn 

Luật Đầu tư công; 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 

Kết quả thực 

hiện 
- Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên thủ tục 

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (đối với các dự 

án do UBND huyện quyết định đầu tư) 

Lĩnh vực Đấu thầu 

Cơ quan 

thực hiện 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định 

- UBND huyện phê duyệt 

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực 

hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Nếu hồ sơ 

chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm quyền 

xử lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (20 ngày) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và thẩm 

định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết hồ 

sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. (gửi qua bộ 

phận Một cửa, không quá 02 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một 

cửa). 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày 

trả kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân (sai sót ở bộ phận nào thì bộ phận đó có 

trách nhiệm lập phiếu xin lỗi). 

- Xem xét dự thảo kết quả: 

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết 

hồ sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ và trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Nếu không đủ điều kiện chuyển lại công chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (05 ngày làm việc) 

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu 

kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả 

giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 



- Công chức tại Bộ phận Một cửa Tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, 

trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn giải 

quyết - Tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ: Không quá 30 ngày làm việc 

Thành phần 

hồ sơ 

1. Tờ trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

2. Quyết định phê duyệt dự án 

3. Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (quyển tổng mức đầu tư) 

4. Hồ sơ nhiệm vụ dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (quyển) 

5. Quyết định bố trí vốn cho dự án 

Số lượng bộ 

hồ sơ  01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ pháp 

lý 

- Luật Đấu thầu năm 2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 

Kết quả thực 

hiện 

- Báo cáo thẩm định 

- Quyết định phê duyệt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên thủ tục 
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (đối với các dự án do 

UBND huyện quyết định đầu tư) 

Lĩnh vực Quản lý công sản 

Cơ quan 

thực hiện 
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra 

- UBND huyện phê duyệt 

Cách thức 

thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Trong ngày) 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

- Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực 

hiện tiếp nhận, in phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức/cá nhân. Nếu hồ sơ 

chưa hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn có thẩm quyền xử 

lý, in phiếu giao nhận hồ sơ. 

Bước 2: Thẩm định giải quyết hồ sơ (3 tháng đối với dự án nhóm C; 4 tháng 

đối với dự án nhóm B) 

- Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định/giải quyết hồ sơ. 

- Công chức chuyên môn được phân công kiểm tra thành phần hồ sơ và thẩm 

định nội dung của hồ sơ theo quy định hiện hành.  

+ Nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì lập dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết hồ 

sơ trình lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét. 

+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cần bổ sung, giải trình thì lập phiếu yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ. (gửi qua bộ 

phận Một cửa, không quá 10 ngày làm việc tính từ khi nhận hồ sơ từ Bộ phận Một 

cửa) 

+ Trường hợp quá hạn giải quyết hồ sơ thì lập phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả 

kết quả gửi cho tổ chức/cá nhân (sai sót ở bộ phận nào thì bộ phận đó có trách 

nhiệm lập phiếu xin lỗi). 

- Xem xét dự thảo kết quả: 

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét dự thảo kết quả thẩm định/giải quyết hồ 

sơ. Nếu đủ điểu kiện thì cập nhật vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ 

sơ và trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Nếu 

không đủ điều kiện chuyển lại công chức chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

Bước 3: Phê duyệt kết quả (15 ngày đối với dự án nhóm C; 20 ngày đối với 

dự án nhóm B) 

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

Chuyển bộ phận Văn thư UBND làm thủ tục văn thư, cập nhật vào phiếu kiểm 

soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng chuyên môn nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và chuyển kết quả 



giải quyết TTHC đến bộ phận Một cửa, lưu hồ sơ tại phòng chuyên môn. 

Bước 4: Trả kết quả 

- Công chức tại Bộ phận Một cửa Tiếp nhận kết quả từ cơ quan chuyên môn, 

trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký nhận sổ theo dõi 

- Thu phí, lệ phí (nếu có). 

- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC theo quy định. 

Thời hạn giải 

quyết 

- Tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Không quá 3 tháng 15 ngày đối với dự án nhóm C 

Không quá 4 tháng 20 ngày đối với dự án nhóm B 

Thành phần 

hồ sơ 

1. Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

2. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC 

3. Hồ sơ, tài liệu đầy đủ của dự án 

Số lượng bộ 

hồ sơ  01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện Không 

Căn cứ pháp 

lý 

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 

 - Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 Quy định về hệ thống mẫu biểu 

sử dụng trong công tác quyết toán 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 

Kết quả thực 

hiện 

- Báo cáo thẩm tra 

- Quyết định phê duyệt 
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