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Ngày 18 tháng 6 n<m 2014, ta 委i ky偉 ho 委p th逢囲  7, Qu嘘c h瓜i n逢挨囲 c Cô 委ng ho偉a 

xa斡 hô 委i chu旭  nghi 斡a Viê 委t Nam kho囲a XIII đư thông qua Lu壱t đ亥u t逢 công. Chu旭  ti 委ch 

n逢挨囲 c đư ky囲 Lê 委nh công bô囲  nga偉y 30 tha囲ng 6 n<m 2014 và Lu壱t có hi羽u l詠c thi 

hành k吋 t瑛 ngày 01 tháng 01 n<m 2015. 

 

I. S衛 C井N THI蔭T BAN HÀNH LU一T A井U T姶 CÔNG 

Trong th運i gian qua, đ亥u t逢 công đư góp ph亥n quan tr丑ng vào vi羽c xây 

d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xư h瓜i và cung 泳ng các 

d鵜ch v映 công; t衣o môi tr逢運ng thúc đ育y phát tri吋n n隠n kinh t院, xóa đói gi違m 

nghèo, b違o đ違m an sinh xư h瓜i và công b茨ng xư h瓜i, t<ng c逢運ng ti隠m l詠c qu嘘c 

phòng, an ninh. Tuy nhiên, do h羽 th嘘ng pháp lu壱t qu違n lỦ đ亥u t逢 công ch逢a 

hoàn ch雨nh và đ欝ng b瓜, thi院u các ch院 tài và bi羽n pháp qu違n lỦ, giám sát, nên 

đư phát sinh nhi隠u t欝n t衣i, h衣n ch院; đ亥u t逢 còn dàn tr違i, phân tán, k院 ho衣ch đ亥u 

t逢 b鵜 c逸t khúc ra t瑛ng n<m, hi羽u qu違 đ亥u t逢 kém. Tình tr衣ng thi công v逢嬰t quá 

v嘘n k院 ho衣ch đ逢嬰c giao, gây n嬰 đ丑ng xây d詠ng c挨 b違n quá m泳c, gây áp l詠c 

l噂n đ院n cân đ嘘i NSNN các c医p. 

Vi羽c qu違n lỦ đ亥u t逢 công đ逢嬰c quy đ鵜nh r違i rác trong nhi隠u v<n b違n 

pháp lu壱t khác nhau, nh逢: Lu壱t Ngân sách nhà n逢噂c, Lu壱t Xây d詠ng, Lu壱t 

A亥u t逢, Lu壱t A亥u th亥u và các Ngh鵜 đ鵜nh, Quy院t đ鵜nh, Ch雨 th鵜 c栄a Th栄 t逢噂ng 

Chính ph栄. Th詠c hi羽n Ngh鵜 quy院t H瓜i ngh鵜 l亥n th泳 ba Ban Ch医p hành Trung 

逢挨ng A違ng (khóa XI), Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 đư ban hành Ch雨 th鵜 s嘘 1792/CT-
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TTg ngày 15 tháng 10 n<m 2011 v隠 t<ng c逢運ng qu違n lỦ v嘘n đ亥u t逢 t瑛 NSNN 

và trái phi院u Chính ph栄. Vi羽c tri吋n khai th詠c hi羽n Ch雨 th鵜 này đư kh逸c ph映c 

m瓜t b逢噂c các t欝n t衣i, h衣n ch院 nêu trên. Tuy nhiên, đây m噂i là các gi違i pháp 

c医p bách tr逢噂c m逸t, ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u đ鰻i m噂i trong qu違n lỦ đ亥u t逢 

công m瓜t cách toàn di羽n, có h羽 th嘘ng.  

V噂i tình hình th詠c t院 và tr逢噂c nh英ng b医t c壱p, h衣n ch院, t欝n t衣i nêu trên, 

quán tri羽t Ngh鵜 quy院t H瓜i ngh鵜 l亥n th泳 ba Ban Ch医p hành Trung 逢挨ng A違ng 

(khóa XI), th詠c hi羽n tái c挨 c医u đ亥u t逢, mà tr丑ng tâm là đ亥u t逢 công, vi羽c xây 

d詠ng và ban hành Lu壱t A亥u t逢 công là r医t c亥n thi院t nh茨m t<ng c逢運ng qu違n lỦ 

s穎 d映ng có hi羽u qu違 các ngu欝n l詠c c栄a Nhà n逢噂c đ吋 h逢噂ng t噂i th詠c hi羽n m映c 

tiêu đ瓜t phá xây d詠ng h衣 t亥ng đ欝ng b瓜 trong th運i gian t噂i.  

Quán tri羽t tinh th亥n đó, nh茨m t衣o l壱p h羽 th嘘ng c挨 s荏 pháp lỦ th嘘ng nh医t, 

đ欝ng b瓜, nâng cao hi羽u qu違 đ亥u t逢 công, d逢噂i s詠 ch雨 đ衣o c栄a Lưnh đ衣o Qu嘘c 

h瓜i, Chính ph栄, Lu壱t A亥u t逢 công đư đ逢嬰c nghiên c泳u, xây d詠ng m瓜t cách 

công phu, nghiêm túc, trên c挨 s荏 k院 th瑛a và hoàn thi羽n các quy đ鵜nh trong các 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t hi羽n hành v隠 qu違n lỦ đ亥u t逢 công, đ欝ng th運i b鰻 

sung nh英ng ch院 tài m噂i, nh逢 ch院 đ鵜nh đ亥y đ栄 toàn b瓜 quá trình đ亥u t逢 công t瑛 

ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n đ嘘i v噂i các ch逢挨ng trình, d詠 án s穎 

d映ng v嘘n đ亥u t逢 công, l壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t k院 ho衣ch đ亥u t逢, tri吋n khai 

th詠c hi羽n k院 ho衣ch, theo dõi, đánh giá, ki吋m tra, thanh tra k院 ho衣ch đ亥u t逢 

công. 

 

II. M影C TIểU, QUAN AI韻M XỂY D衛NG LU一T A井U T姶 
CÔNG 

1. M映c tiêu 

Vi羽c ban hành Lu壱t A亥u t逢 công nh茨m t衣o c挨 s荏 pháp lý th嘘ng nh医t, 

đ欝ng b瓜 và hoàn ch雨nh đ吋 nâng cao hi羽u l詠c, hi羽u qu違 công tác qu違n lý ho衣t 

đ瓜ng đ亥u t逢 và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công; kh逸c ph映c tình tr衣ng đ亥u t逢 dàn tr違i, 

phân tán, góp ph亥n nâng cao hi羽u qu違 đ亥u t逢 theo đúng m映c tiêu, đ鵜nh h逢噂ng 



2 
 

c栄a chi院n l逢嬰c, k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院, xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c; ch嘘ng th医t 

thoát, lãng phí; b違o đ違m tính công khai, minh b衣ch trong qu違n lỦ đ亥u t逢 công. 

 

2. Quan đi吋m 

Lu壱t A亥u t逢 công đ逢嬰c xây d詠ng d詠a trên các quan đi吋m ch栄 y院u sau: 

a) Quán tri羽t và th吋 ch院 hóa các ch栄 tr逢挨ng, đ逢運ng l嘘i, chính sách c栄a 

A違ng v隠 tái c挨 c医u n隠n kinh t院 nói chung và tái c挨 c医u đ亥u t逢 mà tr丑ng tâm là 

tái c挨 c医u đ亥u t逢 công nói riêng. A員c bi羽t là ph違i th吋 ch院 hóa các quy đ鵜nh v隠 

đ鰻i m噂i, t<ng c逢運ng qu違n lỦ đ亥u t逢 công đư nêu trong Ch雨 th鵜 s嘘 1792/CT-

TTg ngày 15 tháng 10 n<m 2011 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. 

b) Hoàn thi羽n h羽 th嘘ng pháp lu壱t v隠 qu違n lý và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 

công trong toàn b瓜 quá trình đ亥u t逢, t瑛 khâu quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, 

quy院t đ鵜nh đ亥u t逢; l壱p, theo dõi và đánh giá th詠c hi羽n k院 ho衣ch, ch逢挨ng trình, 

d詠 án đ亥u t逢 công.  

c) Quy đ鵜nh rõ quy隠n h衣n và trách nhi羽m c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá 

nhân trong t医t c違 các khâu liên quan đ院n qu違n lý và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công; 

trong đó quy đ鵜nh rõ quy隠n h衣n và trách nhi羽m c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u các t鰻 

ch泳c, c挨 quan đ挨n v鵜 liên quan đ院n vi羽c qu違n lý và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công.  

d) B違o đ違m tính công khai, minh b衣ch trong qu違n lý và s穎 d映ng v嘘n 

đ亥u t逢 công. 

đ) Các quy đ鵜nh trong Lu壱t ph違i rõ ràng, c映 th吋, không ch欝ng chéo, 

trùng l逸p v噂i các quy đ鵜nh c栄a các Lu壱t khác. A欝ng th運i b違o đ違m phù h嬰p v噂i 

yêu c亥u c違i cách hành chính nh茨m gi違m t嘘i đa các n瓜i dung c亥n h逢噂ng d磯n 

th詠c hi羽n sau khi ban hành Lu壱t.  

e) T瑛ng b逢噂c h瓜i nh壱p, phù h嬰p v噂i thông l羽 qu嘘c t院 trong qu違n lỦ đ亥u 

t逢 công. 

 

III. B渦 C影C VÀ NH頴NG N浦I DUNG C愛 B謂N C曳A LU一T A井U 
T姶 CÔNG 
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1. B嘘 c映c 

Lu壱t A亥u t逢 công đ逢嬰c k院t c医u thành 6 ch逢挨ng v噂i 108 đi隠u, c映 th吋 

nh逢 sau: 

Ch逢挨ng I: Nh英ng quy đ鵜nh chung.  

Trong Ch逢挨ng này quy đ鵜nh: 

(1) Ph衣m vi đi隠u ch雨nh c栄a Lu壱t là vi羽c qu違n lý và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 

công; qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 đ亥u t逢 công; quy隠n, ngh┄a v映 và trách nhi羽m c栄a 

c挨 quan, đ挨n v鵜, t鰻 ch泳c, cá nhân liên quan đ院n ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 công. 

(2) A嘘i t逢嬰ng áp d映ng, g欝m c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân tham gia ho員c có 

liên quan đ院n ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 công, qu違n lý và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công.  

Vぐn đＺu t⇔ công quy đ鵜nh t衣i Lu壱t này g欝m: v嘘n ngân sách nhà n逢噂c, 

v嘘n công trái qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u Chính ph栄, v嘘n trái phi院u chính quy隠n 

đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n h厩 tr嬰 phát tri吋n chính th泳c (ODA) và v嘘n vay 逢u đưi c栄a 

các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài, v嘘n tín d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a Nhà n逢噂c, v嘘n 

t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà 

n逢噂c, các kho違n v嘘n vay khác c栄a ngân sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 đ亥u t逢.                                   

(3) Quy đ鵜nh rõ các ch逢挨ng trình, d詠 án thu瓜c các l┄nh v詠c đ亥u t逢 

công : 

- A亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xư h瓜i. 

- A亥u t逢 ph映c v映 ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan nhà n逢噂c, đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, t鰻 

ch泳c chính tr鵜, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xư h瓜i. 

- A亥u t逢 và h厩 tr嬰 ho衣t đ瓜ng cung c医p s違n ph育m, d鵜ch v映 công ích. 

- A亥u t逢 c栄a Nhà n逢噂c tham gia th詠c hi羽n d詠 án theo hình th泳c đ嘘i tác 

công t逢. 

(4) Cách th泳c phân lo衣i d詠 án đ亥u t逢 công ; tiêu chí phân lo衣i d詠 án 

quan tr丑ng qu嘘c gia, d詠 án nhóm A, nhóm B, nhóm C; vi羽c đi隠u ch雨nh tiêu 

chí phân lo衣i d詠 án đ亥u t逢 công. Aây là nh英ng n瓜i dung m噂i, tr逢噂c đây ch雨 

quy đ鵜nh r違i rác 荏 các Ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i, Ngh鵜 đ鵜nh c栄a Chính ph栄, 

ch逢a đ逢嬰c lu壱t hóa t衣i b医t c泳 v<n b違n lu壱t nào. 
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- D詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia là d詠 án đ亥u t逢 đ瓜c l壱p ho員c c映m công 

trình liên k院t ch員t ch胤 v噂i nhau thu瓜c m瓜t trong các tiêu chí: S穎 d映ng v嘘n đ亥u 

t逢 công t瑛 10.000 t益 đ欝ng tr荏 lên; 謂nh h逢荏ng l噂n đ院n môi tr逢運ng ho員c ti隠m 

育n kh違 n<ng 違nh h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n môi tr逢運ng; S穎 d映ng đ医t có yêu c亥u 

chuy吋n m映c đích s穎 d映ng đ医t tr欝ng lúa n逢噂c t瑛 hai v映 tr荏 lên v噂i quy mô t瑛 

500 héc ta tr荏 lên; Di dân tái đ鵜nh c逢 t瑛 20.000 ng逢運i tr荏 lên 荏 mi隠n núi, t瑛 

50.000 ng逢運i tr荏 lên 荏 các vùng khác; D詠 án đòi h臼i ph違i áp d映ng c挨 ch院, 

chính sách đ員c bi羽t c亥n đ逢嬰c Qu嘘c h瓜i quy院t đ鵜nh. 

- Tr瑛 các d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia, các d詠 án thu瓜c m瓜t trong các tiêu 

chí sau là d詠 án nhóm A: D詠 án không phân bi羽t t鰻ng m泳c đ亥u t逢 (D詠 án t衣i 

đ鵜a bàn có di tích qu嘘c gia đ員c bi羽t; D詠 án t衣i đ鵜a bàn đ員c bi羽t quan tr丑ng đ嘘i 

v噂i qu嘘c gia v隠 qu嘘c phòng, an ninh theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 qu嘘c 

phòng, an ninh; D詠 án thu瓜c l┄nh v詠c b違o v羽 qu嘘c phòng, an ninh có tính ch医t 

b違o m壱t qu嘘c gia; D詠 án s違n xu医t ch医t đ瓜c h衣i, ch医t n鰻; D詠 án h衣 t亥ng khu 

công nghi羽p, khu ch院 xu医t); D詠 án có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 t瑛 2.300 t益 đ欝ng tr荏 

lên (thu瓜c l┄nh v詠c; Giao thông, bao g欝m c亥u, c違ng bi吋n, c違ng sông, sân bay, 

đ逢運ng s逸t, đ逢運ng qu嘘c l瓜; Công nghi羽p đi羽n; Khai thác d亥u khí; Hóa ch医t, 

phân bón, xi m<ng; Ch院 t衣o máy, luy羽n kim; Khai thác, ch院 bi院n khoáng s違n; 

Xây d詠ng khu nhà 荏); D詠 án có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 t瑛 1.500 t益 đ欝ng tr荏 lên 

(thu瓜c l┄nh v詠c: Giao thông; Th栄y l嬰i; C医p thoát n逢噂c và công trình h衣 t亥ng 

k悦 thu壱t; K悦 thu壱t đi羽n; S違n xu医t thi院t b鵜 thông tin, đi羽n t穎; Hóa d逢嬰c; S違n 

xu医t v壱t li羽u; Công trình c挨 khí; B逢u chính, vi宇n thông); D詠 án có t鰻ng m泳c 

đ亥u t逢 t瑛 1.000 t益 đ欝ng tr荏 lên (thu瓜c các l┄nh v詠c: S違n xu医t nông nghi羽p, lâm 

nghi羽p, nuôi tr欝ng th栄y s違n; V逢運n qu嘘c gia, khu b違o t欝n thiên nhiên; H衣 t亥ng 

k悦 thu壱t khu đô th鵜 m噂i; Công nghi羽p); D詠 án có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 t瑛 800 t益 

đ欝ng tr荏 lên (thu瓜c l┄nh v詠c: Y t院, v<n hóa, giáo d映c; Nghiên c泳u khoa h丑c, 

tin h丑c, phát thanh, truy隠n hình; Kho tàng; Du l鵜ch, th吋 d映c th吋 thao; Xây 
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d詠ng dân d映ng, tr瑛 xây d詠ng khu nhà 荏 quy đ鵜nh t衣i đi吋m g kho違n 2 Ai隠u 

này. 

- D詠 án nhóm B: D詠 án thu瓜c l┄nh v詠c quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 8 

c栄a Lu壱t này có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 t瑛 120 t益 đ欝ng đ院n d逢噂i 2.300 t益 đ欝ng; D詠 

án thu瓜c l┄nh v詠c quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này có t鰻ng m泳c đ亥u 

t逢 t瑛 80 t益 đ欝ng đ院n d逢噂i 1.500 t益 đ欝ng; D詠 án thu瓜c l┄nh v詠c quy đ鵜nh t衣i 

kho違n 4 Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 t瑛 60 t益 đ欝ng đ院n d逢噂i 

1.000 t益 đ欝ng; D詠 án thu瓜c l┄nh v詠c quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này 

có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 t瑛 45 t益 đ欝ng đ院n d逢噂i 800 t益 đ欝ng. 

- D詠 án nhóm C: D詠 án thu瓜c l┄nh v詠c quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 8 

c栄a Lu壱t này có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 d逢噂i 120 t益 đ欝ng; D詠 án thu瓜c l┄nh v詠c quy 

đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 d逢噂i 80 t益 đ欝ng; D詠 

án thu瓜c l┄nh v詠c quy đ鵜nh t衣i kho違n 4 Ai隠u 8 c栄a Lu壱t này có t鰻ng m泳c đ亥u 

t逢 d逢噂i 60 t益 đ欝ng; D詠 án thu瓜c l┄nh v詠c quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u 8 c栄a 

Lu壱t này có t鰻ng m泳c đ亥u t逢 d逢噂i 45 t益 đ欝ng. 

(5) Các nguyên t逸c và n瓜i dung qu違n lỦ đ亥u t逢 công đ逢嬰c quy đ鵜nh 

trong Lu壱t b違o đ違m vi羽c qu違n lý và s穎 d映ng ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 công đ吋 th詠c 

hi羽n các chi院n l逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i m瓜t cách t壱p trung, hi羽u qu違 : 

- Tuân th栄 các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 

công. 

- Phù h嬰p v噂i chi院n l逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i, k院 ho衣ch phát tri吋n 

kinh t院 - xư h瓜i 05 n<m c栄a đ医t n逢噂c, quy ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và 

quy ho衣ch phát tri吋n ngành. 

- Th詠c hi羽n đúng trách nhi羽m và quy隠n h衣n c栄a c挨 quan qu違n lỦ nhà 

n逢噂c, t鰻 ch泳c, cá nhân liên quan đ院n qu違n lỦ và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công. 



6 
 

- Qu違n lỦ vi羽c s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công theo đúng quy đ鵜nh đ嘘i v噂i t瑛ng 

ngu欝n v嘘n; b違o đ違m đ亥u t逢 t壱p trung, đ欝ng b瓜, ch医t l逢嬰ng, ti院t ki羽m, hi羽u qu違 

và kh違 n<ng cân đ嘘i ngu欝n l詠c; không đ吋 th医t thoát, lưng phí. 

- B違o đ違m công khai, minh b衣ch trong ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 công. 

- Khuy院n khích t鰻 ch泳c, cá nhân tr詠c ti院p đ亥u t逢 ho員c đ亥u t逢 theo hình 

th泳c đ嘘i tác công t逢 vào d詠 án k院t c医u h衣 t亥ng kinh t院 - xư h瓜i và cung c医p 

d鵜ch v映 công. 

(6) A嘘i v噂i các n瓜i dung công khai, minh b衣ch trong đ亥u t逢 công đư 

quy đ鵜nh toàn b瓜 quá trình ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 công ph違i đ逢嬰c th詠c hi羽n công 

khai, minh b衣ch, bao g欝m: t瑛 khâu xây d詠ng, ban hành các chính sách, pháp 

lu壱t; nguyên t逸c tiêu chí l詠a ch丑n danh m映c d詠 án đ亥u t逢; nguyên t逸c tiêu chí 

phân b鰻 v嘘n; xây d詠ng k院 ho衣ch, t鰻 ch泳c tri吋n khai th詠c hi羽n k院 ho衣ch, 

ch逢挨ng trình, d詠 án,...  

(7) Lu壱t c┡ng đư quy đ鵜nh đ亥y đ栄 các hành vi b鵜 c医m liên quan đ院n toàn 

b瓜 các ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 công, bao g欝m : 

- Quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 không phù h嬰p v噂i chi院n l逢嬰c, quy 

ho衣ch, k院 ho衣ch; không đúng th育m quy隠n; không đúng trình t詠, th栄 t映c theo 

quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; không cân đ嘘i đ逢嬰c ngu欝n v嘘n đ亥u t逢. 

- Quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án khi ch逢a đ逢嬰c c医p có th育m 

quy隠n quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ho員c không đúng v噂i ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 

đư đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh. Quy院t đ鵜nh đi隠u ch雨nh t鰻ng v嘘n đ亥u 

t逢 c栄a ch逢挨ng trình, t鰻ng m泳c đ亥u t逢 c栄a d詠 án trái v噂i quy đ鵜nh c栄a pháp 

lu壱t v隠 đ亥u t逢 công. 

- L嬰i d映ng ch泳c v映, quy隠n h衣n đ吋 chi院m đo衣t, v映 l嬰i, tham nh┡ng trong 

qu違n lỦ và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công. 

- Ch栄 ch逢挨ng trình, ch栄 đ亥u t逢 thông đ欝ng v噂i t鰻 ch泳c t逢 v医n d磯n t噂i 

quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án gây th医t 

thoát, lưng phí v嘘n, tài s違n c栄a Nhà n逢噂c, tài nguyên c栄a qu嘘c gia; làm t鰻n 

h衣i, xâm ph衣m l嬰i ích c栄a công dân và c栄a c瓜ng đ欝ng.  
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- A逢a, nh壱n, môi gi噂i h嘘i l瓜. 

- Yêu c亥u t鰻 ch泳c, cá nhân t詠 b臼 v嘘n đ亥u t逢 khi ch逢挨ng trình, d詠 án 

ch逢a đ逢嬰c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, ch逢a đ逢嬰c phê duy羽t ho員c ch逢a 

đ逢嬰c b嘘 trí v嘘n kê囲 hoa 委ch, gây n嬰 đ丑ng xây d詠ng c挨 b違n. 

- S穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công không đúng m映c đích, không đúng đ嘘i 

t逢嬰ng, v逢嬰t tiêu chu育n, đ鵜nh m泳c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.  

- Làm gi違, làm sai l羽ch thông tin, h欝 s挨, tài li羽u liên quan đ院n quy院t 

đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, quy院t đ鵜nh đ亥u t逢, tri吋n khai th詠c hi羽n ch逢挨ng trình, 

d詠 án. 

- C嘘 Ủ báo cáo, cung c医p thông tin không đúng, không trung th詠c, 

không khách quan 違nh h逢荏ng đ院n vi羽c l壱p, th育m đ鵜nh, quy院t đ鵜nh k院 ho衣ch, 

ch逢挨ng trình, d詠 án. 

- C嘘 Ủ báo cáo, cung c医p thông tin không đúng, không trung th詠c, 

không khách quan 違nh h逢荏ng đ院n vi羽c theo dõi, đánh giá, ki吋m tra, thanh tra 

và x穎 lỦ vi ph衣m trong tri吋n khai th詠c hi羽n k院 ho衣ch, ch逢挨ng trình, d詠 án. 

- C嘘 Ủ h栄y ho衣i, l瑛a d嘘i, che gi医u ho員c l逢u gi英 không đ亥y đ栄 tài li羽u, 

ch泳ng t瑛, h欝 s挨 liên quan đ院n quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, quy院t đ鵜nh đ亥u 

t逢, tri吋n khai th詠c hi羽n ch逢挨ng trình, d詠 án. 

- C違n tr荏 vi羽c phát hi羽n hành vi vi ph衣m pháp lu壱t v隠 đ亥u t逢 công. 

 

Ch逢挨ng II: Ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 vƠ quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, 
d詠 án đ亥u t逢 công quy đ鵜nh vi羽c l壱p, th育m đ鵜nh, quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u 

t逢, quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công.  

Ch逢挨ng II, Lu壱t A亥u t逢 công g欝m 2 m映c chính: 

- M映c 1. L壱p, th育m đ鵜nh, quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, 

d詠 án đ亥u t逢 công: Quy đ鵜nh th育m quy隠n quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢; đi隠u 

ki羽n và trình t詠 th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 đ嘘i v噂i t瑛ng ch逢挨ng 

trình, d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia và các ch逢挨ng trình, d詠 án khác; phân c医p 
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th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân đ嘘i v嘘n ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 

công. C映 th吋 nh逢 sau: 

+ Th育m quy隠n quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án đ逢嬰c 

quy đ鵜nh c映 th吋 t衣i Ai隠u 17, g欝m:  

 Th育m quy隠n quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia, 

d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia c栄a Qu嘘c h瓜i;  

 Chính ph栄 quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình m映c tiêu 

s穎 d映ng v嘘n ngân sách trung 逢挨ng, v嘘n công trái qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u 

Chính ph栄, v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài, v嘘n 

tín d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a Nhà n逢噂c, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 

nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà n逢噂c. 

 Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, 

d詠 án: D詠 án nhóm A; D詠 án s穎 d映ng v嘘n ngân sách trung 逢挨ng do c挨 quan 

trung 逢挨ng c栄a M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam và c栄a t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xư h瓜i; 

c挨 quan, t鰻 ch泳c khác qu違n lỦ; D詠 án kh育n c医p s穎 d映ng v嘘n ngân sách trung 

逢挨ng; Ch逢挨ng trình đ亥u t逢 s穎 d映ng v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà 

tài tr嬰 n逢噂c ngoài, tr瑛 ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia, ch逢挨ng trình m映c tiêu 

quy đ鵜nh do Qu嘘c h瓜i và Chính ph栄 quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢; D詠 án s穎 

d映ng v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài theo quy 

đ鵜nh c栄a Chính ph栄. 

 Ng逢運i đ泳ng đ亥u các b瓜, c挨 quan trung 逢挨ng quy院t đ鵜nh ch栄 

tr逢挨ng đ亥u t逢 d詠 án sau đây: D詠 án nhóm B và nhóm C s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 t瑛 

ngân sách nhà n逢噂c, v嘘n công trái qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u Chính ph栄, v嘘n tín 

d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a Nhà n逢噂c, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 

nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà n逢噂c do c挨 quan mình qu違n lỦ, tr瑛 

d詠 án thu瓜c th育m quy隠n quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính 

ph栄; D詠 án s穎 d映ng v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài tr嬰 n逢噂c 

ngoài do c挨 quan mình qu違n lỦ, tr瑛 d詠 án thu瓜c th育m quy隠n quy院t đ鵜nh ch栄 

tr逢挨ng đ亥u t逢 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. 
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 H瓜i đ欝ng nhân dân các c医p quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng 

trình đ亥u t逢 b茨ng toàn b瓜 v嘘n cân đ嘘i ngân sách đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n trái phi院u 

chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng ch逢a đ逢a 

vào cân đ嘘i ngân sách đ鵜a ph逢挨ng thu瓜c th育m quy隠n quy院t đ鵜nh c栄a H瓜i đ欝ng 

nhân dân các c医p và các kho違n v嘘n vay khác c栄a ngân sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 

đ亥u t逢; D詠 án nhóm B và d詠 án tr丑ng đi吋m nhóm C thu瓜c c医p mình qu違n lỦ, 

tr瑛 d詠 án thu瓜c th育m quy隠n quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 c栄a Th栄 t逢噂ng 

Chính ph栄. 

 曳y ban nhân dân các c医p quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 d詠 án 

thu瓜c c医p mình qu違n lỦ, tr瑛 các d詠 án thu瓜c th育m quy隠n quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 

t逢噂ng Chính ph栄, H瓜i đ欝ng nhân dân. 

+ Th育m quy隠n và quy trình quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 các ch逢挨ng 

trình, d詠 án s穎 d映ng các ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 công khác nhau s胤 th詠c hi羽n theo 

các đi隠u kho違n khác nhau c栄a Lu壱t A亥u t逢 công. C映 th吋 nh逢: Ai隠u 19 (Trình 

t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia, d詠 

án quan tr丑ng qu嘘c gia), Ai隠u 22 (Trình t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u 

t逢 ch逢挨ng trình m映c tiêu thu瓜c th育m quy隠n c栄a Chính ph栄), Ai隠u 23 (Trình 

t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 d詠 án nhóm A); Ai隠u 24 (Trình t詠, 

th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án s穎 d映ng v嘘n ODA 

và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài); Ai隠u 25 (Trình t詠, th栄 t映c 

quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 d詠 án nhóm B, nhóm C do c挨 quan trung 逢挨ng 

c栄a M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam và c栄a t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i, c挨 quan, t鰻 

ch泳c khác qu違n lỦ); Ai隠u 26 (Trình t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 

d詠 án nhóm B, nhóm C s穎 d映ng v嘘n ngân sách trung 逢挨ng, v嘘n công trái 

qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u Chính ph栄, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng 

ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà n逢噂c c栄a b瓜, c挨 quan trung 逢挨ng); Ai隠u 

27 (Trình t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 d詠 án nhóm B, nhóm C s穎 

d映ng v嘘n ngân sách trung 逢挨ng, v嘘n công trái qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u Chính 

ph栄 do đ鵜a ph逢挨ng qu違n lỦ); Ai隠u 28, 29, 30, 31 (Trình t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh 
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ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án nhóm B, C s穎 d映ng v嘘n cân đ嘘i ngân 

sách đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n trái phi院u chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 

l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách đ鵜a ph逢挨ng và các 

kho違n v嘘n vay khác c栄a ngân sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 đ亥u t逢); Ai隠u 32, 33 

(Nguyên t逸c, trình t詠, th栄 t映c, n瓜i dung quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 đ嘘i v噂i 

d詠 án s穎 d映ng v嘘n tín d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a Nhà n逢噂c, d詠 án đ亥u t逢 kh育n 

c医p và d詠 án đ亥u t逢 theo hình th泳c đ嘘i tác công t逢). 

+ Các quy đ鵜nh v隠 đi隠u ki羽n, n瓜i dung báo cáo đ隠 xu医t ch栄 tr逢挨ng đ亥u 

t逢, đ鵜a ph逢挨ng th詠c hi羽n theo các quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 18 (Ai隠u ki羽n quy院t đ鵜nh 

ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢), n瓜i dung Báo cáo đ隠 xu医t ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, 

d詠 án đ亥u t逢 công (Ai隠u 34, 35, 36, 37). 

+ Phân c医p th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân đ嘘i v嘘n ch逢挨ng 

trình, d詠 án th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 38 Lu壱t A亥u t逢 công, trong đó  

quy đ鵜nh th育m quy隠n và trách nhi羽m th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân 

đ嘘i v嘘n c栄a B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢; ng逢運i đ泳ng đ亥u b瓜, c挨 quan trung 逢挨ng, 

c挨 quan trung 逢挨ng c栄a M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam và c栄a t鰻 ch泳c chính tr鵜 - 

xã h瓜i, c挨 quan, t鰻 ch泳c khác; Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân c医p t雨nh, huy羽n, xã 

và c栄a S荏 K院 ho衣ch và A亥u t逢.  

C<n c泳 quy đ鵜nh này, B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢 có trách nhi羽m ch栄 trì 

th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân đ嘘i v嘘n đ嘘i v噂i h亥u h院t các ch逢挨ng 

trình, d詠 án s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công do trung 逢挨ng qu違n lý, bao g欝m: 

ch逢挨ng trình m映c tiêu qu嘘c gia; ch逢挨ng trình m映c tiêu do Chính ph栄 quy院t 

đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢; d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia; d詠 án s穎 d映ng v嘘n ngân 

sách trung 逢挨ng, v嘘n công trái qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u Chính ph栄; d詠 án s穎 

d映ng v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài; d詠 án c栄a 

b瓜, c挨 quan trung 逢挨ng, c挨 quan trung 逢挨ng c栄a M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam 

và c栄a t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i, c挨 quan, t鰻 ch泳c khác s穎 d映ng v嘘n tín d映ng 

đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a Nhà n逢噂c, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng 
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ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà n逢噂c; và d詠 án s穎 d映ng ngu欝n v嘘n khác 

theo quy đ鵜nh c栄a Chính ph栄. 

- M映c 2. L壱p, th育m đ鵜nh, quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 

công: quy đ鵜nh th育m quy隠n quy院t đ鵜nh ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công (Ai隠u 

39); c<n c泳 và trình t詠, th栄 t映c l壱p, th育m đ鵜nh quy院t đ鵜nh ch逢挨ng trình, d詠 án 

đ亥u t逢 công (Ai隠u 40, 43, 44, 45); đi隠u ch雨nh ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công 

(Ai隠u 46); n瓜i dung Báo cáo nghiên c泳u kh違 thi ch逢挨ng trình, d詠 án (Ai隠u 

47); và h欝 s挨, n瓜i dung, th運i gian th育m đ鵜nh ch逢挨ng trình, d詠 án (Ai隠u 48). 

 

Ch逢挨ng III: L壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t và giao k院 ho衣ch đ亥u t逢 
công. Ch逢挨ng này bao quát toàn b瓜 quy trình t瑛 l壱p k院 ho衣ch đ院n th育m đ鵜nh 

phê duy羽t và giao k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung h衣n và hàng n<m theo các nguyên 

t逸c, đi隠u ki羽n l詠a ch丑n danh m映c ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 theo t瑛ng ngu欝n 

v嘘n c映 th吋. Vi羽c l壱p, th育m đ鵜nh và phê duy羽t k院 ho衣ch th詠c hi羽n theo phân 

c医p hi羽n hành, c医p nào qu違n lý c医p đó s胤 ch鵜u trách nhi羽m l壱p và phê duy羽t k院 

ho衣ch nh逢ng ph違i trên các nguyên t逸c th嘘ng nh医t đ逢嬰c quy đ鵜nh trong Lu壱t. 

Ch逢挨ng III, Lu壱t A亥u t逢 công quy đ鵜nh 3 m映c: 

- M映c 1. Quy đ鵜nh chung: quy đ鵜nh v隠 phân lo衣i k院 ho衣ch đ亥u t逢 công 

(Ai隠u 49); c<n c泳, nguyên t逸c l壱p k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và h茨ng 

n<m (Ai隠u 50, 51); n瓜i dung báo cáo k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và h茨ng 

n<m (Ai隠u 52, 53); nguyên t逸c b嘘 trí v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và 

h茨ng n<m; đi隠u ki羽n ch逢挨ng trình, d詠 án đ逢嬰c b嘘 trí v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 

công trung h衣n và h茨ng n<m (Ai隠u 54, 55, 56, 57); trình t詠 l壱p, th育m đ鵜nh k院 

ho衣ch, ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công trung h衣n và h茨ng n<m (Ai隠u 58, 59). 

Vｚ nguyên tｈc bぐ trí vぐn kｘ hoＴch đＺu t⇔ công trung hＴn và hｊng n<m 

cho ch⇔¬ng trình, dば án: 
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-  Nh茨m th詠c hi羽n m映c tiêu, đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n trong chi院n l逢嬰c, k院 

ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch đư đ逢嬰c phê duy羽t. Không b嘘 

trí v嘘n cho ch逢挨ng trình, d詠 án không thu瓜c l┄nh v詠c đ亥u t逢 công. 

- Tuân th栄 nguyên t逸c, tiêu chí và đ鵜nh m泳c phân b鰻 v嘘n đ逢嬰c c医p có 

th育m quy隠n quy院t đ鵜nh. 

- T壱p trung b嘘 trí v嘘n đ亥u t逢 công đ吋 hoàn thành và đ育y nhanh ti院n đ瓜 

ch逢挨ng trình, d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia, ch逢挨ng trình, d詠 án tr丑ng đi吋m có Ủ 

ngh┄a l噂n đ嘘i v噂i phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i c栄a đ医t n逢噂c, c栄a các c医p, các 

ngành. 

- Trong t瑛ng ngành, l┄nh v詠c, vi羽c b嘘 trí v嘘n th詠c hi羽n theo th泳 t詠 逢u 

tiên nh逢 sau: D詠 án đư hoàn thành và bàn giao đ逢a vào s穎 d映ng nh逢ng ch逢a 

b嘘 trí đ栄 v嘘n; d詠 án d詠 ki院n hoàn thành trong k┻ k院 ho衣ch; v嘘n đ嘘i 泳ng cho 

d詠 án s穎 d映ng v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài; 

v嘘n đ亥u t逢 c栄a Nhà n逢噂c tham gia th詠c hi羽n d詠 án theo hình th泳c đ嘘i tác 

công t逢; D詠 án chuy吋n ti院p th詠c hi羽n theo ti院n đ瓜 đ逢嬰c phê duy羽t; D詠 án kh荏i 

công m噂i đáp 泳ng yêu c亥u quy đ鵜nh t衣i kho違n 5 Ai隠u này. 

- Vi羽c b嘘 trí v嘘n k院 ho衣ch cho ch逢挨ng trình, d詠 án kh荏i công m噂i ph違i 

đáp 泳ng các yêu c亥u sau: 

+ Ch逢挨ng trình, d詠 án c亥n thi院t, có đ栄 đi隠u ki羽n đ逢嬰c b嘘 trí v嘘n k院 

ho衣ch theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 55 và Ai隠u 56 c栄a Lu壱t này; 

+ Sau khi đư b嘘 trí v嘘n đ吋 thanh toán n嬰 đ丑ng xây d詠ng c挨 b違n theo quy 

đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 106 c栄a Lu壱t này; 

+ B違o đ違m b嘘 trí đ栄 v嘘n đ吋 hoàn thành ch逢挨ng trình, d詠 án theo ti院n đ瓜 

đ亥u t逢 đư đ逢嬰c phê duy羽t. 
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- Chính ph栄 quy đ鵜nh m泳c v嘘n d詠 phòng trong k院 ho衣ch đ亥u t逢 công 

trung h衣n đ吋 x穎 lỦ nh英ng v医n đ隠 phát sinh trong quá trình tri吋n khai k院 ho衣ch 

đ亥u t逢 công trung h衣n. 

Vｚ điｚu kiうn ch⇔¬ng trình, dば án đ⇔ぢc bぐ trí vぐn kｘ hoＴch đＺu t⇔ công 

trung hＴn 

- Aư đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢. 

- Xác đ鵜nh rõ ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân đ嘘i v嘘n đ吋 th詠c hi羽n ch逢挨ng 

trình, d詠 án. 

- Tuân th栄 quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 nguyên t逸c, tiêu chí phân b鰻 v嘘n 

đ亥u t逢 công. 

Vｚ điｚu kiうn ch⇔¬ng trình, dば án đ⇔ぢc bぐ trí vぐn kｘ hoＴch đＺu t⇔ công 

hｊng n<m 

- Ch逢挨ng trình, d詠 án ph違i có trong danh m映c k院 ho衣ch đ亥u t逢 công 

trung h衣n, tr瑛 d詠 án kh育n c医p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 và kho違n 3 Ai隠u 33 

c栄a Lu壱t này. 

- Ch逢挨ng trình, d詠 án đư đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh. 

- Có đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 v隠 v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi đ逢嬰c kỦ k院t đ嘘i 

v噂i ch逢挨ng trình, d詠 án s穎 d映ng v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài 

tr嬰 n逢噂c ngoài. 

- D詠 án kh荏i công m噂i ch雨 đ逢嬰c b嘘 trí v嘘n sau khi đư hoàn thành các th栄 

t映c đ亥u t逢 theo quy đ鵜nh c栄a Chính ph栄. 

Theo th運i h衣n, k院 ho衣ch đ亥u t逢 công đ逢嬰c chia làm hai lo衣i k院 ho衣ch 

đ亥u t逢 công trung h衣n đ逢嬰c l壱p trong th運i h衣n 5 n<m và k院 ho衣ch đ亥u t逢 công 
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h茨ng n<m. Vi羽c l壱p k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và h茨ng n<m c亥n đáp 泳ng 

các nguyên t逸c sau: 

+ Phù h嬰p v噂i các m映c tiêu phát tri吋n t衣i chi院n l逢嬰c phát tri吋n kinh t院 - 

xư h瓜i, k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i 05 n<m và h茨ng n<m c栄a qu嘘c gia, 

ngành, l┄nh v詠c, đ鵜a ph逢挨ng và các quy ho衣ch đư đ逢嬰c phê duy羽t. 

+ Phù h嬰p v噂i kh違 n<ng cân đ嘘i ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 công và thu hút các 

ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 c栄a các thành ph亥n kinh t院 khác; b違o đ違m cân đ嘘i v┄ mô, 逢u 

tiên an toàn n嬰 công. 

+ Vi羽c phân b鰻 v嘘n đ亥u t逢 công ph違i tuân th栄 nguyên t逸c, tiêu chí, đ鵜nh 

m泳c phân b鰻 v嘘n đ亥u t逢 công trong t瑛ng giai đo衣n đư đ逢嬰c c医p có th育m 

quy隠n phê duy羽t. 

+ 姶u tiên b嘘 trí v嘘n cho các ngành, l┄nh v詠c, vùng lưnh th鰻 theo m映c 

tiêu và đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n c栄a t瑛ng th運i k┻. 

+ B違o đ違m công khai, minh b衣ch và công b茨ng. 

+ B違o đ違m qu違n lỦ t壱p trung, th嘘ng nh医t v隠 m映c tiêu, c挨 ch院, chính 

sách; th詠c hi羽n phân c医p trong qu違n lỦ đ亥u t逢, t衣o quy隠n ch栄 đ瓜ng cho b瓜, 

ngành và đ鵜a ph逢挨ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t nh茨m nâng cao hi羽u qu違 

đ亥u t逢. 

+ K院 ho衣ch đ亥u t逢 công h茨ng n<m ph違i phù h嬰p v噂i k院 ho衣ch đ亥u t逢 

công trung h衣n đư đ逢嬰c phê duy羽t. 

Nguyên t逸c b嘘 trí v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và h茨ng n<m cho 

ch逢挨ng trình, d詠 án nh茨m th詠c hi羽n m映c tiêu, đ鵜nh h逢噂ng phát tri吋n trong 

chi院n l逢嬰c, k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院 - xư h瓜i và quy ho衣ch đư đ逢嬰c phê 

duy羽t. Không b嘘 trí v嘘n cho ch逢挨ng trình, d詠 án không thu瓜c l┄nh v詠c đ亥u t逢 

công. Vi羽c b嘘 trí ph違i tuân th栄 nguyên t逸c, tiêu chí và đ鵜nh m泳c phân b鰻 v嘘n 

đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh và c亥n t壱p trung b嘘 trí v嘘n đ亥u t逢 công đ吋 

hoàn thành và đ育y nhanh ti院n đ瓜 ch逢挨ng trình, d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia, 

ch逢挨ng trình, d詠 án tr丑ng đi吋m có Ủ ngh┄a l噂n đ嘘i v噂i phát tri吋n kinh t院 - xã 

h瓜i c栄a đ医t n逢噂c, c栄a các c医p, các ngành. 
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- M映c 2. L壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t và giao k院 ho衣ch đ亥u t逢 v嘘n ngân 

sách nhà n逢噂c, v嘘n công trái qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u Chính ph栄, v嘘n trái 

phi院u chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng 

ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà n逢噂c và các kho違n v嘘n vay c栄a ngân 

sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 đ亥u t逢. M映c này quy đ鵜nh các nguyên t逸c l詠a ch丑n danh 

m映c d詠 án và d詠 ki院n m泳c v嘘n b嘘 trí cho t瑛ng d詠 án trong k院 ho衣ch đ亥u t逢 

trung h衣n và h茨ng n<m v嘘n ngân sách nhà n逢噂c, v嘘n cân đ嘘i ngân sách đ鵜a 

ph逢挨ng, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân 

sách đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n trái phi院u chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng, các kho違n v嘘n vay 

khác c栄a ngân sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 đ亥u t逢; v嘘n công trái qu嘘c gia, v嘘n trái 

phi院u Chính ph栄 (Ai隠u 60, 61, 62, 63 và 64); quy đ鵜nh vi羽c trình, phê duy羽t 

và giao k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung h衣n và h茨ng n<m v嘘n ngân sách nhà n逢噂c, v嘘n 

công trái qu嘘c gia, v嘘n trái phi院u Chính ph栄, v嘘n cân đ嘘i ngân sách đ鵜a 

ph逢挨ng, v嘘n t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân 

sách đ鵜a ph逢挨ng và các kho違n v嘘n vay khác c栄a ngân sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 đ亥u 

t逢 (Ai隠u 65, 66, 67 và 68). 

- M映c 3. L壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t và giao k院 ho衣ch đ亥u t逢 v嘘n tín 

d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a nhà n逢噂c, v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà 

tài tr嬰 n逢噂c ngoài quy đ鵜nh vi羽c l壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t và giao k院 ho衣ch 

đ亥u t逢 v嘘n tín d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a Nhà n逢噂c (Ai隠u 69), nguyên t逸c l壱p 

k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung h衣n và h茨ng n<m v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các 

nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài (Ai隠u 70); l壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t k院 ho衣ch đ亥u t逢 

v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài (Ai隠u 71). 

Ch逢挨ng IV: Tri 吋n khai th詠c hi羽n và theo dõi, ki吋m tra, đánh giá, 
thanh tra k院 ho衣ch đ亥u t逢 công, quy đ鵜nh các n瓜i dung v隠 t鰻 ch泳c đi隠u hành 

k院 ho衣ch đ亥u t逢 công; các n瓜i dung tri吋n khai th詠c hi羽n k院 ho衣ch; đi隠u ch雨nh 

k院 ho衣ch đ亥u t逢 công; th運i gian th詠c hi羽n và gi違i ngân k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung 

h衣n, hàng n<m; theo dõi, ki吋m tra, đánh giá, thanh tra k院 ho衣ch, ch逢挨ng trình, 

d詠 án đ亥u t逢 công. C映 th吋 nh逢 sau : 
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- M映c 1. Tri吋n khai th詠c hi羽n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công quy đ鵜nh các n瓜i 

dung v隠 t鰻 ch泳c đi隠u hành, ch医p hành, tri吋n khai, đi隠u ch雨nh k院 ho衣ch đ亥u t逢 

công (Ai隠u 72, 73, 74, và 75); th運i gian th詠c hi羽n, gi違i ngân v嘘n k院 ho衣ch đ亥u 

t逢 công trung h衣n và h茨ng n<m (Ai隠u 76). 

Th運i gian th詠c hi羽n, gi違i ngân v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và 

h茨ng n<m đ逢嬰c quy đ鵜nh c映 th吋 nh逢 sau: 

+ A嘘i v噂i d詠 án s穎 d映ng v嘘n ngân sách nhà n逢噂c, v嘘n công trái qu嘘c 

gia, v嘘n trái phi院u Chính ph栄, v嘘n trái phi院u chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng, v嘘n t瑛 

ngu欝n thu đ吋 l衣i cho đ亥u t逢 nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà n逢噂c: 

Th運i gian th詠c hi羽n và gi違i ngân v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n giai 

đo衣n tr逢噂c đ院n h院t ngày 31 tháng 12 n<m đ亥u tiên c栄a k院 ho衣ch đ亥u t逢 công 

trung h衣n giai đo衣n sau; Th運i gian gi違i ngân v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công h茨ng 

n<m đ逢嬰c kéo dài sang n<m sau. Tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t, đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n 

cho phép thì đ逢嬰c kéo dài th運i gian gi違i ngân nh逢ng không quá k院 ho衣ch đ亥u 

t逢 công trung h衣n.  

+ A嘘i v噂i ch逢挨ng trình, d詠 án s穎 d映ng v嘘n ODA và v嘘n vay 逢u đưi c栄a 

các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài: Th運i gian gi違i ngân k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung 

h衣n và h茨ng n<m theo Ai隠u 逢噂c qu嘘c t院 v隠 ODA và v嘘n vay 逢u đưi kỦ k院t v噂i 

nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài; Ph亥n v嘘n n逢噂c ngoài trong k院 ho衣ch đ亥u t逢 công h茨ng 

n<m đ逢嬰c phép gi違i ngân theo ti院n đ瓜 th詠c hi羽n và ti院n đ瓜 c医p v嘘n c栄a nhà tài 

tr嬰 n逢噂c ngoài. 

+ A嘘i v噂i d詠 án s穎 d映ng v嘘n tín d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a Nhà n逢噂c, 

các kho違n v嘘n vay khác c栄a ngân sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 đ亥u t逢, th運i gian gi違i 

ngân k院 ho衣ch theo k┻ h衣n v嘘n vay. 

- M映c 2. Theo dõi, ki吋m tra, đánh giá, thanh tra k院 ho衣ch, ch逢挨ng trình, 

d詠 án đ亥u t逢 công quy đ鵜nh vi羽c theo dõi, ki吋m tra, đánh giá, t鰻 ch泳c th詠c 

hi羽n, ki吋m tra k院 ho衣ch đ亥u t逢, ch逢挨ng trình, d詠 án (Ai隠u 77, 78, 79, 80 và 

84); n瓜i dung đánh giá ch逢挨ng trình, d詠 án (Ai隠u 81); Giám sát, trình t詠, th栄 
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t映c, quy trình giám sát đ亥u t逢 c栄a c瓜ng đ欝ng( Ai隠u 82, 83); Thanh tra đ亥u t逢 

công (Ai隠u 85). 

Theo quy đ鵜nh, các ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công ch鵜u s詠 giám sát 

c栄a c瓜ng đ欝ng. M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam các c医p ch栄 trì t鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

giám sát đ亥u t逢 c栄a c瓜ng đ欝ng. C挨 quan ch栄 qu違n tham kh違o ý ki院n c瓜ng 

đ欝ng dân c逢 n挨i th詠c hi羽n d詠 án đ嘘i v噂i vi羽c quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 d詠 án quan 

tr丑ng qu嘘c gia, d詠 án nhóm A, d詠 án có quy mô di dân, tái đ鵜nh canh, đ鵜nh c逢 

l噂n, d詠 án có nguy c挨 tác đ瓜ng l噂n đ院n môi tr逢運ng, d詠 án có 違nh h逢荏ng tr詠c 

ti院p t噂i đ運i s嘘ng kinh t院 - xã h瓜i c栄a c瓜ng đ欝ng dân c逢 n挨i th詠c hi羽n d詠 án v隠 

ch栄 tr逢挨ng, chính sách đ亥u t逢, xây d詠ng, đ医t đai, x穎 lý ch医t th違i và b違o v羽 

môi tr逢運ng, đ隠n bù, gi違i phóng m員t b茨ng và ph逢挨ng án tái đ鵜nh canh, đ鵜nh c逢 

theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

 

Ch逢挨ng V: Nhi羽m v映, quy隠n h衣n, trách nhi羽m c栄a các c挨 quan, t鰻 

ch泳c, cá nhân trong ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 công. Quy đ鵜nh nhi羽m v映, quy隠n h衣n 

c栄a Qu嘘c h瓜i, Chính ph栄, B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢, B瓜 Tài chính, các b瓜, c挨 

quan trung 逢挨ng, H瓜i đ欝ng nhân dân các c医p, 曳y ban nhân dân các c医p, Ki吋m 

toán Nhà n逢噂c, M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam trong qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 đ亥u t逢 

công (Ai隠u 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 và 95); quy隠n và trách nhi羽m c栄a 

các c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân liên quan đ院n đ隠 xu医t ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢; quy院t 

đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢; l壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t ch逢挨ng trình, d詠 án; theo 

dõi, đánh giá k院 ho衣ch, ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công. A欝ng th運i trong m映c 

này c┡ng quy đ鵜nh các ch院 tài x穎 lý vi ph衣m đ嘘i v噂i các t鰻 ch泳c và cá nhân có 

liên quan đ院n qu違n lỦ đ亥u t逢 công. 

 

Ch逢挨ng VI: Ai隠u kho違n thi hành, quy đ鵜nh vi羽c x穎 lý các d詠 án đư 

và đang th詠c hi羽n tr逢噂c khi ban hành Lu壱t này c栄a các b瓜, ngành, đ鵜a 

ph逢挨ng, th運i h衣n có hi羽u l詠c c栄a Lu壱t và vi羽c h逢噂ng d磯n thi hành Lu壱t. 

Ai隠u kho違n chuy吋n ti院p (Ai隠u 106) quy đ鵜nh: 
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- Vi羽c x穎 lỦ các ch逢挨ng trình, d詠 án đư đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n quy院t 

đ鵜nh tr逢噂c ngày Lu壱t này có hi羽u l詠c nh逢ng ch逢a đ逢嬰c b嘘 trí v嘘n đ逢嬰c quy 

đ鵜nh nh逢 sau:  

+ A嘘i v噂i ch逢挨ng trình, d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia, ti院p t映c th詠c hi羽n 

theo Ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i và quy院t đ鵜nh đ亥u t逢 c栄a Chính ph栄; 

+ A嘘i v噂i ch逢挨ng trình, d詠 án đư có trong k院 ho衣ch đ亥u t逢 đ逢嬰c c医p có 

th育m quy隠n phê duy羽t, ti院p t映c th詠c hi羽n theo k院 ho衣ch; 

+ A嘘i v噂i ch逢挨ng trình, d詠 án ch逢a có trong k院 ho衣ch đ亥u t逢 đ逢嬰c c医p 

có th育m quy隠n phê duy羽t, ph違i th詠c hi羽n vi羽c l壱p, th育m đ鵜nh, quy院t đ鵜nh ch栄 

tr逢挨ng đ亥u t逢 ch逢挨ng trình, d詠 án theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t này. 

- Ch雨 b嘘 trí v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công đ吋 thanh toán n嬰 đ丑ng xây d詠ng 

c挨 b違n phát sinh tr逢噂c ngày Lu壱t này có hi羽u l詠c.  

 

2. NH頴NG N浦I DUNG M閏I VÀ TÁC A浦NG TệCH C衛C C曳A 
LU一T A井U T姶 CÔNG 

Lu壱t A亥u t逢 công quy đ鵜nh nhi隠u n瓜i dung đ鰻i m噂i nh茨m nâng cao hi羽u 

qu違 qu違n lý ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 công và phù h嬰p v噂i các thông l羽 qu嘘c t院. C映 

th吋 nh逢 sau:  

Thと nhＸt, vずi viうc ban hành Luｆt AＺu t⇔ công đã tＴo ra hう thぐng c¬ sぞ 

pháp lý thぐng nhＸt, đげng bじ vずi các v<n bＶn pháp luｆt khác trong quＶn lý các 

nguげn vぐn đＺu t⇔ công   

Qu違n lỦ và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công có liên quan đ院n nhi隠u lu壱t khác 

nhau, nh逢: Lu壱t Ngân sách nhà n逢噂c, Lu壱t Xây d詠ng, Lu壱t Qu違n lỦ n嬰 công, 

Lu壱t qu違n lỦ s穎 d映ng tài s違n nhà n逢噂c, Lu壱t A医u th亥u, Lu壱t Phòng, ch嘘ng 

tham nh┡ng; Lu壱t th詠c hành ti院t ki羽m, ch嘘ng lưng phí... Tuy nhiên, trong các 

v<n b違n pháp lu壱t này ch逢a có các quy đ鵜nh chi ti院t v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng v嘘n 

đ亥u t逢 công. Vi羽c tri吋n khai qu違n lỦ v嘘n đ亥u t逢 công trong th運i gian v瑛a qua 

ch栄 y院u thông qua các Ngh鵜 quy院t c栄a Qu嘘c h瓜i, Ngh鵜 đ鵜nh, Quy院t đ鵜nh, Ch雨 

th鵜 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄. Trong các n<m v瑛a qua, vi羽c tri吋n khai th詠c 
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hi羽n Ch雨 th鵜 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 n<m 2011 c栄a Th栄 t逢噂ng Chính 

ph栄 v隠 t<ng c逢運ng qu違n lỦ v嘘n đ亥u t逢 t瑛 NSNN và trái phi院u Chính ph栄, 

đ逢嬰c đánh giá là m瓜t c違i cách quan tr丑ng, kh逸c ph映c m瓜t b逢噂c các t欝n t衣i, 

h衣n ch院 trong qu違n lỦ và s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công. Tuy nhiên, đây m噂i là các 

gi違i pháp c医p bách tr逢噂c m逸t, ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u đ鰻i m噂i trong qu違n 

lỦ đ亥u t逢 công m瓜t cách toàn di羽n, có h羽 th嘘ng. V噂i vi羽c ban hành Lu壱t A亥u 

t逢 công đư t衣o ra h羽 th嘘ng pháp lu壱t đ欝ng b瓜 đ吋 qu違n lỦ toàn b瓜 quá trình đ亥u 

t逢 công, t瑛 ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n đ嘘i v噂i các ch逢挨ng trình, 

d詠 án s穎 d映ng v嘘n đ亥u t逢 công, l壱p, th育m đ鵜nh, phê duy羽t k院 ho衣ch đ亥u t逢, 

tri吋n khai th詠c hi羽n k院 ho衣ch, theo dõi, đánh giá, ki吋m tra, thanh tra k院 ho衣ch 

đ亥u t逢 công.  

Thと hai, phＴm vi điｚu chえnh Luｆt bao quát đ⇔ぢc viうc quＶn lý sぬ dつng 

các nguげn vぐn đＺu t⇔ công 

 V噂i ph衣m vi đi隠u ch雨nh và các đ嘘i t逢嬰ng ph衣m vi áp d映ng Lu壱t đ逢嬰c 

quy đ鵜nh t衣i Ch逢挨ng I đư bao quát các ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 công t瑛 ngân sách 

nhà n逢噂c, công trái qu嘘c gia, trái phi院u Chính ph栄, trái phi院u chính quy隠n đ鵜a 

ph逢挨ng, ngu欝n v嘘n h厩 tr嬰 phát tri吋n chính th泳c (ODA) và v嘘n vay 逢u đưi c栄a 

các nhà tài tr嬰 n逢噂c ngoài, tín d映ng đ亥u t逢 phát tri吋n c栄a nhà n逢噂c, v嘘n đ亥u t逢 

t瑛 ngu欝n thu đ吋 l衣i đ亥u t逢 nh逢ng ch逢a đ逢a vào cân đ嘘i ngân sách nhà n逢噂c, 

các kho違n v嘘n vay c栄a ngân sách đ鵜a ph逢挨ng đ吋 đ亥u t逢 trên lưnh th鰻 Vi羽t 

Nam và t衣i n逢噂c ngoài. 

Thと ba, đã thあ chｘ hóa quy trình quyｘt đおnh chて tr⇔¬ng đＺu t⇔, là nじi 

dung đごi mずi quan trがng nhＸt cてa Luｆt AＺu t⇔ công; đó là điあm khぞi đＺu 

quyｘt đおnh tính đúng đｈn, hiうu quＶ cてa ch⇔¬ng trình, dば án theo đúng các 

mつc tiêu, đおnh h⇔ずng, kｘ hoＴch, quy hoＴch và chính sách phát triあn cてa AＶng 

và Nhà n⇔ずc; ng<n ngなa sば tùy tiうn, chて quan, duy ý chí và đ¬n giＶn trong 

viうc quyｘt đおnh chて tr⇔¬ng đＺu t⇔, nâng cao trách nhiうm cてa ng⇔ぜi ra quyｘt 

đおnh chて tr⇔¬ng đＺu t⇔. Aげng thぜi, góp phＺn khｈc phつc tình trＴng đＺu t⇔ dàn 

trＶi, lãng phí, kém hiうu quＶ trong đＺu t⇔ công 
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Th詠c t院 qu違n lỦ đ亥u t逢 công trong th運i gian qua cho th医y lãng phí, th医t 

thoát có nhi隠u nguyên nhân khác nhau, nh逢: Do buông l臼ng qu違n lỦ, đ亥u t逢 

dàn tr違i, tham nh┡ng, b噂t xén trong thi công,... nh逢ng lưng phí l噂n nh医t là do 

ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 không đúng, không hi羽u qu違. 

Tình hình trên đư kéo dài trong nhi隠u n<m nh逢ng ch逢a có bi羽n pháp 

kh逸c ph映c, mà ng逢嬰c l衣i có m員t còn tr亥m tr丑ng h挨n. Lu壱t A亥u t逢 công đư 

dành tr丑n m瓜t m映c trong Ch逢挨ng II đ吋 ch院 đ鵜nh các n瓜i dung, quy trình, phê 

duy羽t ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 và quy院t đ鵜nh đ亥u t逢, bao g欝m: th育m quy隠n quy院t 

đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢; đi隠u ki羽n và trình t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng 

đ亥u t逢 đ嘘i v噂i t瑛ng ch逢挨ng trình, d詠 án quan tr丑ng qu嘘c gia và các ch逢挨ng 

trình, d詠 án khác. Aây là nh英ng quy đ鵜nh m噂i ch逢a đ逢嬰c ch院 đ鵜nh trong các 

quy ph衣m pháp lu壱t hi羽n hành; đ員c bi羽t là các n瓜i dung v隠 th育m quy隠n và 

trình t詠 nghiêm ng員t quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 các ch逢挨ng trình, d詠 án 

đ亥u t逢 công. 

Thと t⇔, t<ng c⇔ぜng và đごi mずi công tác thｂm đおnh vｚ nguげn vぐn và cân 

đぐi vぐn, coi đó là mじt trong nhのng nじi dung quan trがng nhＸt cてa công tác 

thｂm đおnh ch⇔¬ng trình, dば án đＺu t⇔ công  

Tình tr衣ng hi羽n nay, trong nhi隠u b瓜, ngành và đ鵜a ph逢挨ng ch逢a coi 

tr丑ng công tác th育m đ鵜nh v隠 ngu欝n v嘘n và cân đ嘘i v嘘n ho員c ch雨 làm h運i h嬰t, 

chi院u l羽; quy院t đ鵜nh các ch逢挨ng trình, d詠 án v噂i quy mô l噂n g医p nhi隠u l亥n kh違 

n<ng cân đ嘘i v嘘n c栄a c医p mình, c┡ng nh逢 kh違 n<ng b鰻 sung c栄a ngân sách 

c医p trên. Vi羽c quy đ鵜nh v隠 th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân đ嘘i v嘘n 

trong Lu壱t A亥u t逢 công s胤 t衣o đi隠u ki羽n nâng cao ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 c栄a 

ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công, b違o đ違m b嘘 trí v嘘n m瓜t cách t壱p trung cho 

các m映c tiêu, d詠 án 逢u tiên c亥n thi院t ph違i đ亥u t逢, kh逸c ph映c tình tr衣ng phê 

duy羽t quá nhi隠u d詠 án, d磯n đ院n b嘘 trí v嘘n dàn tr違i, kéo dài th運i gian thi công, 

mà không tính đ院n vi羽c huy đ瓜ng và cân đ嘘i các ngu欝n v嘘n nh逢 trong th運i 

gian v瑛a qua. 
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Thと n<m, đごi mずi mＴnh mｖ công tác lｆp kｘ hoＴch đＺu t⇔; chuyあn tな 

viうc lｆp kｘ hoＴch ngｈn hＴn, hàng n<m sang kｘ hoＴch trung hＴn 5 n<m, phù 

hぢp vずi kｘ hoＴch phát triあn kinh tｘ - xã hじi 5 n<m  

Aây c┡ng là m瓜t trong nh英ng đ鰻i m噂i quan tr丑ng trong qu違n lỦ đ亥u t逢 

công. Lu壱t A亥u t逢 công đư dành riêng m瓜t ch逢挨ng quy đ鵜nh vi羽c l壱p, th育m 

đ鵜nh, phê duy羽t và giao k院 ho衣ch đ亥u t逢 công bao quát toàn b瓜 quy trình t瑛 

l壱p k院 ho衣ch đ院n th育m đ鵜nh, phê duy羽t và giao k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung h衣n và 

hàng n<m theo các nguyên t逸c, đi隠u ki羽n l詠a ch丑n danh m映c ch逢挨ng trình, d詠 

án đ亥u t逢 theo t瑛ng ngu欝n v嘘n c映 th吋.  

Trong công tác l壱p k院 ho衣ch đ亥u t逢 công quy đ鵜nh nhi隠u n瓜i dung m噂i, 

có c<n c泳 khoa h丑c và th詠c ti宇n, nh逢 vi羽c l壱p k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung h衣n s胤 

b違o đ違m các ch逢挨ng trình, d詠 án khi đ逢嬰c phê duy羽t s胤 đ逢嬰c b嘘 trí đ栄 v嘘n đ吋 

hoàn thành theo đúng quy院t đ鵜nh phê duy羽t, kh逸c ph映c tình tr衣ng không cân 

đ嘘i đ逢嬰c ngu欝n v嘘n, b鵜 đ瓜ng, đ亥u t逢 c逸t khúc ra t瑛ng n<m hi羽n nay.  

Các c<n c泳, nguyên t逸c l壱p k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung h衣n và hàng n<m cho 

t医t c違 các ngu欝n v嘘n đ逢嬰c quy đ鵜nh ch員t ch胤, c映 th吋 b違o đ違m vi羽c l壱p k院 

ho衣ch phù h嬰p v噂i các m映c tiêu, đ鵜nh h逢噂ng, trong các chi院n l逢嬰c, quy ho衣ch 

và k院 ho衣ch phát tri吋n kinh t院-xã h瓜i. 

Các nguyên t逸c b嘘 trí v嘘n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và hàng n<m 

cho các ch逢挨ng trình, d詠 án, c┡ng nh逢 các nguyên t逸c l詠a ch丑n danh m映c d詠 

án và d詠 ki院n m泳c v嘘n b嘘 trí cho t瑛ng d詠 án trong k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung 

h衣n và hàng n<m c栄a t瑛ng ngu欝n v嘘n b違o đ違m vi羽c b嘘 trí v嘘n cho các ch逢挨ng 

trình, d詠 án, kh逸c ph映c đ逢嬰c tình tr衣ng đ亥u t逢 dàn tr違i, manh mún hi羽n nay. 

Các đi隠u ki羽n ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công đ逢嬰c b嘘 trí v嘘n k院 

ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n và hàng n<m b違o đ違m đ栄 th運i gian cho các ch栄 

tr逢挨ng trình, d詠 án hoàn thành các th栄 t映c đ亥u t逢; đ欝ng th運i yêu c亥u các ch栄 

tr逢挨ng trình, d詠 án ch雨 đ逢嬰c b嘘 trí v嘘n k院 ho衣ch hàng n<m khi đư có đ亥y đ栄 

các th栄 t映c đ亥u t逢 đúng th運i gian quy đ鵜nh, kh逸c ph映c tình tr衣ng v瑛a thi công 

v瑛a hoàn thi羽n các th栄 t映c đ亥u t逢 nh逢 hi羽n nay. 
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V噂i vi羽c xây d詠ng và th詠c hi羽n k院 ho衣ch đ亥u t逢 trung h衣n s胤 v瑛a b違o 

đ違m các cân đ嘘i kinh t院 l噂n trong ph衣m vi c違 n逢噂c, v瑛a t衣o s詠 ch栄 đ瓜ng cho 

các b瓜, ngành, đ鵜a ph逢挨ng bi院t c医p mình, c挨 quan mình có bao nhiêu v嘘n 

trong k院 ho衣ch 5 n<m đ吋 có quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢 đúng đ逸n, hi羽u qu違 

h挨n; đ員c bi羽t là t衣o ra s詠 công khai, minh b衣ch trong phân b鰻 ngu欝n l詠c c栄a 

Nhà n逢噂c. 

Thと sáu, t<ng c⇔ぜng công tác theo dõi, đánh giá, kiあm tra, thanh tra kｘ 

hoＴch, ch⇔¬ng trình, dば án đＺu t⇔ công 

Lu壱t A亥u t逢 công đư dành m瓜t ch逢挨ng quy đ鵜nh các n瓜i dung v隠 tri吋n 

khai th詠c hi羽n k院 ho衣ch; theo dõi, đánh giá, ki吋m tra, thanh tra k院 ho衣ch, 

ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công c栄a t医t c違 các c医p, các ngành. Aây c┡ng là 

l亥n đ亥u tiên công tác theo dõi, đánh giá th詠c hi羽n k院 ho衣ch đ亥u t逢 và các 

ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công, đ員c bi羽t các quy đ鵜nh v隠 giám sát c瓜ng đ欝ng 

đ逢嬰c quy đ鵜nh trong Lu壱t đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u qu違n lý và phù h嬰p v噂i thông 

l羽 qu嘘c t院.  

V噂i các quy đ鵜nh này s胤 b違o đ違m k院 ho衣ch, ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 

công đ逢嬰c tri吋n khai th詠c hi羽n theo đúng các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. A欝ng 

th運i, trong t瑛ng khâu th詠c hi羽n k院 ho衣ch, ch逢挨ng trình, d詠 án đ隠u đ逢嬰c t鰻 

ch泳c theo dõi, đánh giá, ki吋m tra, thanh tra, b違o đ違m qu違n lý và s穎 d映ng 

ngu欝n v嘘n đ亥u t逢 công đúng m映c đích, ti院t ki羽m và hi羽u qu違. 

Thと bＶy, tiｘp tつc đごi mずi hoàn thiうn quy chｘ phân cＸp quＶn lý đＺu t⇔ 

công phân đおnh quyｚn hＴn đi đôi vずi trách nhiうm cてa tなng cＸp 

Trên c挨 s荏 gi英 các nguyên t逸c v隠 phân c医p qu違n lỦ đ亥u t逢 công, quy隠n 

h衣n c栄a các c医p, các ngành nh逢 hi羽n nay, Lu壱t A亥u t逢 công đư ch院 đ鵜nh các 

quy隠n h衣n và trách nhi羽m c栄a các c医p trong toàn b瓜 quá trình đ亥u t逢 c栄a các 

ch逢挨ng trình, d詠 án t瑛 l壱p k院 ho衣ch, phê duy羽t, đ院n tri吋n khai theo dõi, đánh 

giá th詠c hi羽n k院 ho衣ch đ亥u t逢 công m瓜t cách rõ ràng, c映 th吋. V噂i các quy đ鵜nh 

này s胤 xác đ鵜nh rõ đ逢嬰c trách nhi羽m c栄a t瑛ng t鰻 ch泳c, cá nhân trong t瑛ng 

khâu c栄a ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢, yêu c亥u t瑛ng cá nhân tham gia vào quá trình quy院t 
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đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢, quy院t đ鵜nh đ亥u t逢, phê duy羽t k院 ho衣ch, tri吋n khai th詠c 

hi羽n ph違i ch鵜u trách nhi羽m vào các quy院t đ鵜nh và vi羽c làm c栄a mình. 

Thと tám, vずi nhのng nじi dung đごi mずi nêu trên, viうc triあn khai thばc hiうn 

Luｆt AＺu t⇔ công góp phＺn quan trがng vào viうc thばc hiうn tái c¬ cＸu đＺu t⇔ 

công theo h⇔ずng nâng cao hiうu quＶ; t瑛 đó t衣o đi隠u ki羽n đ育y nhanh quá trình 

xây d詠ng h羽 th嘘ng k院t c医u h衣 t亥ng đ欝ng b瓜, b違o đ違m cho n隠n kinh t院 phát 

tri吋n nhanh, b隠n v英ng. 

Thと chín, vずi viうc quy đおnh rõ ràng, cつ thあ các quy đおnh pháp lý trong 

toàn bじ hoＴt đじng đＺu t⇔ trong Luｆt AＺu t⇔ công, là mじt b⇔ずc tiｘn lずn trong 

quＶn lý, bＶo đＶm tính công khai, minh bＴch trong quＶn lý, sぬ dつng nguげn lばc 

cてa Nhà n⇔ずc, góp phＺn và tＴo điｚu kiうn pháp lý đあ đｂy mＴnh công cuじc 

phòng chぐng tham nh┡ng, lãng phí và thばc hành tiｘt kiうm trong đＺu t⇔ xây 

dばng c¬ bＶn.  

Lu壱t A亥u t逢 công s胤 có hi羽u l詠c t瑛 ngày 01 tháng 01 n<m 2015, đ吋 tri吋n 

khai Lu壱t, các b瓜, ngành và đ鵜a ph逢挨ng ph違i chu育n b鵜 các đi隠u ki羽n đ吋 tri吋n 

khai các n瓜i dung đ鰻i m噂i trong qu違n lỦ đ亥u t逢 công 荏 t医t c違 các c医p, các 

ngành, nh逢: các quy đ鵜nh m噂i v隠 l壱p, th育m đ鵜nh, quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u 

t逢; th育m đ鵜nh ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân đ嘘i v嘘n các ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u 

t逢 công; xây d詠ng k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n; quy trình tham kh違o ý 

ki院n c瓜ng đ欝ng dân c逢 n挨i th詠c hi羽n d詠 án; t鰻 ch泳c tri吋n khai th詠c hi羽n k院 

ho衣ch, ch逢挨ng trình, d詠 án và theo dõi, ki吋m tra, đánh giá, thanh tra k院 ho衣ch, 

ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công nh逢 đư nêu trên.  

 

IV. T蔚 CH永C TRI韻N KHAI TH衛C HI烏N LU一T A井U T姶 
CÔNG 

Lu壱t A亥u t逢 công l亥n đ亥u tiên đ逢嬰c ban hành, trong khi các n瓜i dung 

quy đ鵜nh t衣i Lu壱t có nhi隠u đi吋m đ鰻i m噂i. Do đó, đ吋 th詠c hi羽n t嘘t Lu壱t A亥u t逢 

công, nh医t là nh英ng n瓜i dung ch院 đ鵜nh pháp lý m噂i, c亥n ph違i có s詠 n厩 l詠c c栄a 

t医t c違 các ngành, các c医p, các t鰻 ch泳c và c瓜ng đ欝ng dân c逢. C映 th吋: 
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1. B瓜 K院 ho衣ch vƠ A亥u t逢: 
- G医p rút nghiên c泳u, xây d詠ng các d詠 th違o Ngh鵜 đ鵜nh h逢噂ng d磯n thi 

hành Lu壱t trình Chính ph栄 thông qua trong QuỦ IV n<m 2014 và xây d詠ng 

các Thông t逢 h逢噂ng d磯n tri吋n khai thi hành Lu壱t. 

- T鰻 ch泳c ph鰻 bi院n, h逢噂ng d磯n cho các b瓜, ngành và đ鵜a ph逢挨ng các 

n瓜i dung c挨 b違n và nh英ng đi吋m m噂i c栄a Lu壱t A亥u t逢 công, Ngh鵜 đ鵜nh h逢噂ng 

d磯n thi hành Lu壱t và các v<n b違n h逢噂ng d磯n liên quan. 

2. Các b瓜, ngƠnh, c挨 quan trung 逢挨ng, h瓜i đ欝ng nhơn dơn, 栄y ban 
nhơn dơn các c医p 

- T鰻 ch泳c nghiên c泳u, quán tri羽t các n瓜i dung ch栄 y院u c栄a Lu壱t A亥u t逢 

công, Ngh鵜 đ鵜nh h逢噂ng d磯n thi hành Lu壱t và các v<n b違n h逢噂ng d磯n liên 

quan. 

- T鰻 ch泳c, đào t衣o, nâng cao trình đ瓜 đ瓜i ng┡ cán b瓜 và c違i ti院n l隠 l嘘i 

làm vi羽c c栄a các t鰻 ch泳c, c挨 quan có liên quan.  

- Xây d詠ng quy trình, phân công, phân c医p cho các c挨 quan, đ挨n v鵜 

tri吋n khai các n瓜i dung quy đ鵜nh t衣i Lu壱t A亥u t逢 công, trong đó đ員c bi羽t chú 

tr丑ng các quy đ鵜nh m噂i v隠 l壱p, th育m đ鵜nh, quy院t đ鵜nh ch栄 tr逢挨ng đ亥u t逢; th育m 

đ鵜nh ngu欝n v嘘n và kh違 n<ng cân đ嘘i v嘘n các ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công; 

xây d詠ng k院 ho衣ch đ亥u t逢 công trung h衣n; quy trình tham kh違o Ủ ki院n c瓜ng 

đ欝ng dân c逢 n挨i th詠c hi羽n d詠 án; t鰻 ch泳c tri吋n khai th詠c hi羽n k院 ho衣ch, 

ch逢挨ng trình, d詠 án và theo dõi, ki吋m tra, đánh giá, thanh tra k院 ho衣ch, 

ch逢挨ng trình, d詠 án đ亥u t逢 công. 

- Có s詠 ph嘘i h嬰p ch員t ch胤 gi英a các b瓜, ngành và đ鵜a ph逢挨ng v噂i B瓜 K院 

ho衣ch và A亥u t逢 đ吋 gi違i quy院t các khó kh<n và các v医n đ隠 phát sinh, v逢噂ng 

m逸c trong tri吋n khai Lu壱t A亥u t逢 công. 

 

 

 

 


