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Phụ lục III
MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LẬP, THẨM ĐỊNH,
PHÊ DUYỆT, NGHIỆM THU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2019/TT-BNNPTNT
ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Mẫu số 01

CƠ QUAN TRÌNH

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

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

TỜ TRÌNH
Phê duyệt thiết kế, dự toán
Kính gửi:
Các căn cứ pháp lý:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Cơ quan trình phê duyệt thiết kế, dự toán với các nội dung chính sau:
1. Tên công trình lâm sinh hoặc hoạt động bảo vệ rừng
2. Dự án (nếu là dự án đầu tư)
3. Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng kinh phí nhà nước
4. Địa điểm
5. Mục tiêu
6. Nội dung và qui mô
7. Các giải pháp thiết kế chủ yếu
8. Tổng mức đầu tư:
Trong đó:
a) Chi phí xây dựng
b) Chi phí thiết bị
c) Chi phí quản lý
d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
đ) Chi phí khác

e) Chi phí dự phòng
9. Dự toán chi tiết và tiến độ giải ngân
STT

Nguồn vốn

Tổng số

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Tổng

10. Thời gian, tiến độ thực hiện:
STT

Hạng mục

Đơn vị
tính

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

11. Tổ chức thực hiện
12. Các nội dung khác:
Cơ quan trình phê duyệt thiết kế, dự toán./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Cơ quan trình
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và 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:……………….
.........., ngày......... tháng......... năm..........
BÁO CÁO
Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán
Kính gửi: …(Người có thẩm quyền phê duyệt)...
Căn cứ Thông tư số... /2019/TT-BNNPTNT ngày … tháng …. năm 2019
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý
đầu tư công trình lâm sinh;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;
Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự
toán ........ như sau:
1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu
a) Tên công trình, chủ đầu tư;
b) Dự án;
c) Địa điểm xây dựng;
d) Mục tiêu;
đ) Nội dung và qui mô;
e) Các giải pháp thiết kế chủ yếu;
g) Dự toán;
h) Tiến độ thực hiện.
2. Kết quả thẩm định thiết kế
a) Đánh giá sự phù hợp với các nội dung đã được duyệt tại Quyết định đầu
tư, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng,
với nhu cầu sử dụng đất…;
b) Đánh giá tính xác thực về hiện trạng của đối tượng thiết kế;
c) Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp thiết kế;
d) Đánh giá về chất lượng hồ sơ thiết kế, việc tuân thủ các quy chuẩn quốc
gia và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan;
đ) Đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân lập thiết kế, dự toán công trình
lâm sinh;
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e) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình đến các khu di tích lịch sử,
văn hóa hoặc tín ngưỡng của cộng đồng dân cư trên cơ sở ý kiến bằng văn bản
của các cơ quan liên quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
g) Năng lực của đơn vị thực hiện công trình: kinh nghiệm và nguồn nhân lực;
h) Năng lực của tư vấn giám sát thi công (nếu có);
i) Các vấn đề rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng
đến kết quả đầu tư.
3. Kết quả thẩm định dự toán
a) Đánh giá sự phù hợp của phương pháp xác định dự toán công trình với
đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của công trình;
b) Kiểm tra sự đầy đủ của các khối lượng sử dụng để xác định dự toán công
trình;
c) Đánh giá sự hợp lý, phù hợp về việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ
chính sách theo quy định, hướng dẫn của Nhà nước để tính toán, xác định các
chi phí trong dự toán công trình;
d) Xác định giá trị dự toán công trình lâm sinh sau khi thực hiện thẩm định;
phân tích nguyên nhân tăng, giảm;
đ) Đánh giá khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ thực hiện công trình;
e) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau:
Trong đó:
- Chi phí xây dựng
- Chi phí thiết bị
- Chi phí quản lý
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
- Chi phí khác
- Chi phí dự phòng
Tổng cộng:
4. Kết luận:
a) Đánh giá, nhận xét:
b) Những kiến nghị:
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

Đại diện cơ quan thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Mẫu số 03

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

.........., ngày......... tháng......... năm.........
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình
(Tên cơ quan phê duyệt)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...;
Căn cứ Thông tư số... /2019/TT-BNNPTNT ngày … tháng … năm 2019
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý
đầu tư công trình lâm sinh;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;
Xét đề nghị của... tại Tờ trình số...của (tên
hồ sơ kèm theo;

) ngày… tháng… năm... và

Theo đề nghị của (tên cơ quan thẩm định) tại báo cáo kết quả thẩm định
số …. ngày... tháng … năm 20.. ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế, dự toán …...... với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình, chủ đầu tư
- Tên công trình
- Dự án (nếu công trình thuộc dự án đầu tư)
- Chủ đầu tư (nếu là dự án đầu tư)
2. Địa điểm
3. Mục tiêu
4. Nội dung và qui mô
5. Giải pháp thiết kế chủ yếu
6. Dự toán:
Trong đó:
a) Chi phí xây dựng
b) Chi phí thiết bị
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c) Chi phí quản lý
d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
đ) Chi phí khác, gồm
e) Chi phí dự phòng
……………
7. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ giải ngân
8. Thời gian thực hiện dự án
9. Các nội dung khác
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành Quyết định./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu:

Cơ quan phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Mẫu số 04
CHỦ ĐẦU TƢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày......... tháng......... năm..........
BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. Tên công trình lâm sinh hoặc hoạt động bảo vệ rừng:
2. Địa điểm: (vị trí theo đơn vị hành chính)
3. Thành phần nghiệm thu (ghi rõ họ và tên, chức vụ, tổ chức)
a) Phía chủ đầu tư (bên A)
+ Ông/Bà:
+…….
b) Phía đơn vị/cá nhân nhận hợp đồng (bên B)
+ Ông/Bà:
+ …….
c) Bên khác liên quan (nếu có):
+ Ông/Bà:
4. Thời gian nghiệm thu
Bắt đầu :
.......... ngày.......... tháng......... năm..........
Kết thúc :
........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: .................................
5. Đánh giá các nội dung đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
Hồ sơ thiết kế được duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận:
- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (ghi rõ tên tiêu chuẩn, quy
phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm
thu).
- Hồ sơ thầu (nếu có).
- Hợp đồng thi công.
- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử
dụng.
- Biên bản nghiệm thu những bước công việc đã thực hiện trước đó.
- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu có).
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b) Về chất lượng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài
liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật có liên quan đến đối tượng
nghiệm thu:
- Đưa ra các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng
đối tượng nghiệm thu;
- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu theo bảng số liệu đo đếm tại
mục 6.
b) Các ý kiến khác, nếu có.
6. Bảng đánh giá các chỉ tiêu nghiệm thu.
a) Đối với nghiệm thu hạng mục.
Tên chỉ tiêu nghiệm thu
Biện pháp xử lý
Số hiệu lô hoặc số
STT hiệu ô tiêu chuẩn
Không đúng
Đúng thiết kế
đo đếm
thiết kế
Tiểu khu
Khoảnh
Lô
Ô tiêu chuẩn số 1
Ô tiêu chuẩn số 2
…….
b) Đối với nghiệm thu hoàn thành: áp dụng các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn
quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định 4150/QĐBKHCN ngày 28/12/2018.
7. Kết luận :
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai
đoạn tiếp theo (nếu có) ;
- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian bên
nhận hợp đồng phải hoàn thành công tác sửa chữa;
- Các nội dung khác (nếu có).

Đại diện
Chủ đầu tƣ

Đại diện
Bên nhận hợp đồng

Bên khác có liên quan
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