
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO BA  NANG Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 4 2'  /QD-UBND Dà Náng, ngày LO tháng 7 nám 2022 

QUYET B!NH 
Ban hành Quy ch xây durng k hoch, t1 chfrc thtyc hin và quãn 1 

Chuong trInh phát trin cong nghip ho trçr trên dja bàn thành phô Ba Nng 

UY BAN NHAN DAN THANH PRO BA NANG 

Can cz' Lut To chic chInh quyn dja plmrong ngày 19 thdng 6 nàm 20]5, 
Luát tha dOi, hO sung mt sO ã'iêu cza Lut TO chic CiiInh phi và Luçit TO chzc 
chInh quyén a'japhzrcrng ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can th Nghj djnh so' ii 1/2015/ND-CP ngày 03 thOng 11 nOm 2015 cza 
ChInh phi ye phát triên cOng nghip hO trc', 

Cán cz' Quylt djnh so' 68/QFJ-TTg ngày 18 tháng 01 nám 2017 ciaThi 
tu&ng C'hInh phi ye vic phê duyt C7nro'ng trInh phOt triên cOng nghip hO trcr 
tf€' nárn 2016 den nám 2025; 

Càn c Quylt djnh so' 10/2017/QD-TTg ngày 03 thOng 4 nàm 2017 cice 
Thi tirOng C'hInh ph ban hành Quy chê quOn l và thrc hin Chwo'ng trinh pliOt 
triên cong nghip ho trcr; 

Can cz'c Thông tt sO' 19/2018/TT-BTC ngày 28 thOng 3 nàrn 2018 ci'ia B5 
trithng Bó Tài chInh hwó'ng dOn lap, quOn l và sz'c dyng kinh phi Chtcctng trInh 
phOt triên cong nghip ho trçl; 

COn ci Quyê't djnh so' 1403/QD-BCT ngày 28 tháng 5 nám 2020 cla B 
truIng Bç5 COng Thwong ye vic ban hành Quy ché xOy dyi'zg ke hoçich, tO chzc 
thyv hiçn và quOn l Clurong trInh phát triên cOng nghip ho trçl, 

COn c Nghj quyt so' 53/2021/NQ-HDND ngày 17 thOng 12 nárn 2021 
ca H3i dOng nhOn dOn thành phO Dà NOng quy djnh chInh sOch phOt triên cOng 
nghip ho tr trên dtja bàn thành phô Dà NOng, 

COn ci Quyt djnh sd4J /QD-UBND ngày 0  thOng nOm 2022 cia 
Uy ban nhán dan thành phO Dà NOng phê duyt 'hu-ong trInh phOt triên cOng 
nghip ho trç trén dja bàn thành phO £à NOng giai doçin 2022-2025; 

Theo d nghj cia GiOm dO'c Sà COng Thrcmg ti Ta trInh sO' 1307/TTr-
SCT ngày 07 tháng 6 nOm 2022 Va trên co sO' tOng hcip két quO kiên cüa các 
Uy viên Uj) ban nhOn dOn thànhphO. 

QUYET BINIT: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch xây dirng k hoch, 
to chüc thrc hin và quân 1 Churng trInh phát triên cong nghip h trçi trên dja 
bàn thành phô Ba Nàng. 
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Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc kê tr ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành ph; Giám dôc S& Cong 
Thucrng, Giám doe S& Tai chInh, các Giám doe Sâ, Thu truâng Co quan thuc Uy 
ban nhân dan thành phô; Chü tjch Uy ban nhân dan các qun, huyn; các to chüc, 
don v, cá than có lien quan chju trách nhim thrc hin Quyêt djnh nay].: (Q,, 

TM. UY BAN NIIAN DAN 
K1 CHU TICH 

ChILI IICN 

Tri Phthc Sin 

Noi nit an: 
-Nhi.rDiêu3; 
- Bô Cong Thuong (dé b/c); 
- TT Thành üy, TT HDND TP (dê b/c); 
- Các s&, ban, nganh; 
- UBND các qun, hun; 
- Các tO chtrc doàn the, chInh tn xã hôi; 
- Lien minh các HTX thành pho; 
- Các hi, hip hi doanh nghip TP; 
- Báo Dà Nng, Dài PT-TH Dà Nàng; 
- Cong TTDT thành phô; 
- Liru: VT, KT, SCT 



U BAN NHAN DAN 
NANG Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

..- '." .\ 

QUY CITE 
$ , t chfrc thrc hin và quãn 1 Chiroiig trInh phát trin 
ghip h tro trên dja bàn thành ph6 Ba Nng 

(Ban hàn1i em theo QuyeAt  dLjnh sá /QD-UBND ngày O tháng nám 2022 
ca UBND thành phó Dà Näng) 

Chtro'ng I 

QLY BINU CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh và di tirçng áp diing 

1. Phamvi diu chinh 

a) Quy ch nay quy dj.nh trinh tr xay dirng, tip nhn, dánh giá sci b, thm 
djnh, phé duyt các dê an; to chirc th1rc hin d an, kiêm tra, giám sat, nghim thu 
dé an, tam  1rng, thanh toán kinh phI, thanh 1' hçip dông thuc hin các dê an thuc 
Chrnmg trinh phát triên cong nghip h trçi tren dja bàn thành phO Dà Näng (sau 
day goi tat là Chuo'ng trinh) giai doan 2022-2025 và các giai don sau theo phê 
duyt cüa Uy ban nhân dan thành phô. 

b) Các boat dngthuc Chuong trI.nh lien quan dn h trg lãi suit, h tr? 
vay von uu dài, ho trci tiêp cn mt bang san xuât không thuc pham vi diëu chinh 
cüa Quy ché nay. 

2. Di tllçTng áp dicing 

Quy ch nay áp dimg di vài co quan quãn 1 Chucmg trInh; các dcm v chü 
fri thrc hin dê an thuc Chtrcmg trmnh; dôi lixçing th hrnng Chtxang trInh; to 
chirc và cá. nhân tham gia thirc hin các boat  dng thuc Chucng trinh. 

Diu 2. To chfrc quail 1 và thirc hin Chiro'ng trInh 

1. Uy ban nhân dan thành pM clii do chung vic trin khai thirc hin cac 
chü tnrang, dis&ng lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nithc ye phát triên 
cong nghip ho trçi trên dja bàn thành phô Dà Nàng; phé duyt Chixcmg trinh phát 
triên cong nghip ho trçl trOn ctja bàn thành phô trong tfrng giai doan, lam co s 
cho vic xây dirng kê hoach và triên khai thirc hin Chuong trInh hang 11am. 

2. Uy ban nhân dan thành ph6 phân cong Chü tjch Uy ban nhândânthành 
phô thay mt tJy ban nhân dan thành phô xem xét, phê duyt Chuong trinh phát 
trien cOng nghip ho tr trén dja bàn thành phô hang näm. 

3. S COng Thuang là co quan chü tn tham muu giüp Uy ban nhân dan 
thành phô vic xay drng, to chüc quán 1 và triên khai th'trc hin Chuang trInh 
phát triên cong nghip ho trçi trên dja bàn th?inh phô theo tfrng giai doan và hang 
11am. 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA YIET NAM 



2 

4. Dm vl chü tn thrc hin d an thuc Chucing trInh (sau day gi tat là Dn 
vj chü tn) là các dmi vj dtrcic cap có thâm quyên phê duyt dê an và giao chü tn 
thic hin dê an thuc Chuang trInh. 

5. Di tixcrng thu huông là t chi'rc, cá nhân dugc hu&ng trirc tiêp ti kêt 
qua cüa vic triên khai dê an phát tnien cong nghip ho trg thuc Ch1.ro'ng trinh. 

Diu 3. D an thuc Chirong tnnh 

1. D an thuc Chrcing trInh là d an, nhirn vi phát trin cong nghip h 
trç quy djnh tai  khoàn 10 Diêu 3 Nghi quyêt so 53/2021/NQ-HDND ngày 17 
tháng 12 narn 2021 cUa Hi dong nhan dan thành phô Dà Näng quy djnh chInh 
sách phát triên cong nghip ho trçi tren dja bàn thành phô Dà Näng. 

2. Phân nhóm ct an thuc Chumig tninh 

Các d an thuôc Chucing trinh duçic phân nhóm dira trên hoat dng chInh 
ciia dê an theo quy djnh t?.i  Phii hic I kern theo Quy chê nay, gOm 03 nhóm sau: 

a) Nhóm d an nghiên cu, ttx vn, dánh giá; 

b) N1órn d an phát tnin cong nghip h trci dun lô cüa doanh nghip; 

c) Nhóm d an trin khai hoat dng chung v phát trin cong nghip h trq. 

Diêu 4. Lp, quãn l và sfr dirng kinh phi Chtro'ng trInh 

1. Vic lap, quãn 1 và sü diing kinh phi Chixong trInh thirc hin theo quy 
dinh tai Thông tii so 29/201 8/TT-BTC ngày 28 tháng 03 nàm 2018 cüa B tnirng 
B Tài chInh huó'ng dn lip, quán 1 và sü dirng kinh phi Chuong trInh phát triên 
cong nghip h trcY và Nghj quyêt sO 53/20211NQ-HDND ngày 17 tháng 12 näm 
2021 cüa Hôi dông nhân dan thành phô Dà Nng quy djnh chInh sách phát triên 
cong nghip ho trç trên dja bàn thành phô Dà Nng. Trong do: 

a) Dinh ml'rc chi chung di vâi mt s ni dung chi hoat dng phát tnin 
cong nghip ho trçi thuc Chxmg trinh thrc hin theo các van bàn lien quan ta 
Phi 1iic II ban hành kern theo Quy ché nay. Klii các van bàn nay di.rgc si:ra dôi, bô 
sung hoac thay the thi áp diing theo van bàn mài. 

b) Ni dung và mirc chi quàn l Chuung trinh, d an thuc Chuong trinh 
thrc hin theo quy djnh tai  Diêu 11 Thông tix so 29/20 1 8/TT-BTC (bao gôm Ca 

nôi dung chi cho hoat dng cüa các hi dong thâm djnh xét chçn, nghirn thu dê 
an va thu lao cüa các chuyên gia (khong phãi là thành viên hi dong thâm djnh) 
dixqc miii tham gia nhn xét, dánh giá dê an thuc Chuung trinh). 

2. Lp dii toán kinh phi quàn l Chuong trmnh, d an thuc Chuong trinh 
hang näm 

a) Dcinvj chü tn thiic hin d an 1p dir toán kinh phi quàn 1 d an theo 
quy djnh và tOng hp vào dir toán chi tiêt kinh phi chung cüa dê an tnnrc khi np 
ho so dê xuât d an cho Sâ Cong Throng dê gài Hi dong thâm djnh dánh giá, 
xét ch9n dê an tham gia Chuong trinh. 



3 

b) SO' Cong Thuong lap dii toán kinh phi quãn 1 Chuong trInh theo quy 
djnh và tOng hpp vâo dv toán kirth phi thvc hin Chucing trinli hang nàm tnióc 
khi trinh cap cO thm quyên phé duyt. 

Chwong II 

TRiM! T flY DUNG, TIEP NIL4N, TIL&M DfNH vA 
PilE DUYET DE AN TIIUQC CHUONG TRIJiH 

016 5. Diu kin tham gia Chtrotg trInh 

1. Các t chUc có con dii, tâi khoãn, không vi pham cac quy djnh pháp 1u3t 
hién hânh, cô hoat dông phü hcip vó'i muc tiéu va ni thing cáa Chuong trmnh có 
quyên däng k' than gia Chuong trinh 

2. T chüc thuôc môt trong cac tnthng hqp sau day không dU diêu kin 
dãng 19' tham gia Chuong trInh: 

a) Tai thoi di&ii np h6 so d an, t chüc däng k' tham gia Chucrng trinh 
chin thvc hien các nOi  dung sau: 

- Chin hoân trâ d&y dü kinh phi thu hi theo quy djnli d6i vâi các dé an 
thuOc Chirang trInh dã dirge giao chü UI thvc hiGn các näm trithc do; 

- Chin hoàn thành vic nghim thu vã dàng ks', flop,  km gilt các kát qua 
thirc hin dê an khác thuOc Chuong trinh cac näm truâc do. 

b) CO sai ph?m dn dn bi dinh cM thirc hin d an vã khOng dirge dàng k 
thuc hin de an trong th&i gian 02 nàm ké t?x khi cO Quyêt djnh dInh ehi cüa co 
quan cO thâm quyên. 

c) D an thug k' cO nôi dung trüng 1p v&i cac d tâi, dà an, chircmg trinh, 
nhiêm vv khác sU dung  nguon vOn ngân sách nba rn.r&c da thug k thirc hin truOc 
do. 

3. Các d ànthuc nhórn d an nghiên cüu, hr vk, dánh giá quy djnh tai 
diem a khoân 2 Diéu 3 Quy chê nay phãi có thu nbiem hoc dOng chü nhiern dê 
an. Ca nhân dàng k' chU nhim hoje doug thU nhiGm dé an phâi dáp frng dOug 
thai các yêu can sau: 

a) Co trinb do dai hoc trO' len; 

b) Co chuyén mOn phU hap hoje dang hoat dOug trong ltnhwc phU hgp 
vol noi dung cUa Chuong trInh trong 02 nAm gân nhât, tmnh den th&i diem nOp hO 
so; 

c) CO dU khá näng trirc tip t churc thçrc hién vâ báo dam dü thai gian d 
thu trn thurc hin cong vic cUa dë an; 

d) Chü nhiêm khOng qua 01 d an thuOc Chucing trinb m6i nãm; 

d) Co ctü nàng luc hành vi dan sur; 

e) KhOng thuôc môt trong các trirOng hap sau dày: 
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- Ti th&i dim nt5p h so d an, chua nØp h6 so d nghj danE gin nghim 
thu dà an khãc thuOc Chucmg trinh do nth lam chU nhim; 

- Co dà an thuc Chucrng trmnh do minE lam chü nhim bj danE gin nghim 
thu & müc "không dat" sé không duçxc tham gia trong th&i gian là 02 tam kê tü 
khi có két kin cüa HQi dOng dánh gin nghim thu; 

- Co sai phm dn d&n bj dinh chi thvc hin dà anldv an khàc do minE lam 
chü nhiêm së không thrçxc tham gia chü nhiêm dê an thuQc Chuong trInh nay trong 
thôi gian 02 nàm ké tr khi có Quyét djnh dinli chi cüa cci quan có thâm quyên. 

DiMi 6. Xây thyng D an 

1. Nguyen tc xay drng D an 

a) Phü hcrp voi chü tnxong, djnE hithng phàt trik cong nghip va cong 
nghip M trq trén dja bàn thành phô Ba N&ng; 

b) Phü hçxp vai chinE sách phat trin cong nghip h6 trq quy djnh tai  Ngh 
quyt sO 53/2021/NQ-HDND và nguyen the sü dmg kinh phi theo quy djnh tai 
Thông Pr sO 29/2018/TT-BTC. 

c) Phñ hap voi các mvc  tiéu và noi dung cüa Chuang trinh phát trin cOng 
nghip h trq trén dia  bàn thành phô Dà Nng frong tCrng giai doan dã duçxc cap 
có thâm quyên phé duyt; 

d) Phü hccp vâi cac van bàn quy pham pháp lu@ cO lien quan v hoat dØng 
cOng nghip h3 trq. 

2. Ni dung dé an 

Các dan vj chütri xay dmg n5i dung dé an dáp üng các yêu câu theo quy 
djnh tai  Diêu 10 Quyét dnh sO 10/20 17/QD-TTg ngãy 03 tháng 4 Mm 2017 cüa 
Thu tuàng ChinE pith vâ khoàn I Diêu 6 Ngh quyêt sO 53/2021/NQ-HDND ngày 
17 tháng 12 näm 2021 cüa HOi  dông nhân dan thànhphO DàNãng. 

Diu 7. ll so d an 

1. H so dà an gm 02 bo,  trinh bay và in trên khã giEy A4, sü dpng phOng 
ch& tiêng Vit cüa bo ma k tr Unicode theo tiéu chuân quOc gin TCVN 
6909:2001, câ chü 14. Các tâi 1iu cüa hO so dé an ding k là bàn gOc hoc bàn 
sao cO chug thvc. 

2. Thành phn ha so d an gam: 

a) Dan cling k chü tn thvchin d& an, nhim vti phát tnin cOng nghip h6 
thy cho nàm kê ho?eh  theo Mu sO 01 (bàn chInh); 

b) Bàn sao Quyt djnh thành 1p hoc Gi.y Chug then ding k thành Ip 
doanh nghip hoc giây Ri khác có giá trj pháp 1' tuang duang cüa don vj ding 
k' chà tn thuc hiên dé an; 

c) Báo cáo thuyt minE dà an, nhim v theo Mu s6 02; 

d) Dkr toán chi tit kinh phi th%rc hin dà an theo Mk s 03; 
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d) Báo cáo torn t.t ho?t dông cüa dan vj dang k' chü tn th?c hien  dê an 
theo Mâu so 04. 

e) Van bàn xác nh3n (nu co) v sr dng ' cüa cac dan vj ph6i hyp thvc 
hién theo Mãu sO 05. 

g) DM v&i các d an cO sfr ding ngun vn ngoài ngân sách nhâ nuóc: Van 
bàn cam kêt và giái trinh khá náng huy dng vOn tu các nguôn ngoài ngân sách 
itha nuOc (cam kOt cho vay vOn hoàc bào lãnh vay v6n cüa các to chüc tin dçng 
hoc cam kM và giy t& xác nhn v& vic dOng gOp vén cUa dan vj chU ti-I vã các 
don vj phôi hap thirc hin, don vj thii hutng dO an (nOu cO)); 

h) Bàn cam kM cüa dan vi chü tfl theo Mu s6 06 v viéc trMn khai thçc 
hin dO an dung quy dinh; 

i) Báo giá thik bj, nguyen vat lieu chInh cn mua s.m, djch vi cn thuO d 
thirc hien dà an (thai gian báo giá không qua 30 ngày tInE ttr thai diOm np hO so 
dO an). Báo giá cO the dirge ep nhât, diOu eh.inh, bô sung tnrOc thai diem hap 
lhâm djnh (nOn can thi0t); 

k) Báo cáo tài chinh (iru tiOn báo cáo tài chinh dwccc kim toán) t6i thik 02 
(hai) Mm gân nhât cM don vj dàng k' chñ ti-I dO an (nOu cO); 

1) Tái lieu gfri kern phü hap vOi môt s6 dng dE an phát triên cong nghip 
h try, ci the nhu sau: 

- D an thuOc nhórn d an nghiOn cüu, dánh giá, tu v.n quy djnh tai  dim a 
khoán 2 Diu 3 Quy chO nay: H so nAng l?c  cM cá nhân dàng k lam chü nhiem 
d& an, dông chü nhiem dO an vã eác eá nhân dàng k th?c hien chinh trong dO an 
cO xác than cM co quan cO thâm quyOn theo Mâu 07. 

- D an h6 try doanh nghip d&u Ut mua sm may mOe, thik N cO ham chüa 
cOng ngh do phue vi sánxuât san phâm cong nghip hO try; h6 try doanh nghip 
sfra chfra, nâng cap he thông xü l' chat thai, digc Men  các h.ng miic báo ye mOi 
tru&ng; h try phI aCt dpng h? tang vâ phi xft 1 nuôc thai cho dir an dâu Pr mOi 
san xuàt san phâm cOng nghip M try trong các khu, ciim cong nghip: Dr an dâu 
Pr hoac  báo cáo kinh tO - k5 thi4t kém theo quyOt djnh phO duyt cM cap cO thâm 
quyOn (nOu cO). 

m) Tài lieu khác cO lien quan (nu cO). 

3. Tnràng hap don vj din fri thire hien dE an là S& Cong Thuang (co quan 
quàn 15' Chuong trInh): Ho so dO an khOng bao gOm các thành phãn quy djnh tai 
các diOm a, b, 4, h va k khoan 2 DiOu nay. 

4. Tru&ng hap don vi chü ui thrc hiên dE an là don vi, t chüc cong lap: H 
so dO an khOng bao gOrn các thành phãn quy djnh tai  các diOm b va k khoán 2 
ThOu My. 

Diu 8. Np, tip nhn vI dánh giá so' b h so' d an 
1. Np M so d an 
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a) Tnr&c ngây 28 tháng 02 cüa nãm tnrOc nhm k hoach,  S& Cong Thuong 
thông báo bang vAn bàn tài cac to chüc có lien quan ye vic dàng k' tham gia 
Chuong trmnh phát triên cOng nghip h trci cho nAm ké hoach;  dOng thM dAng tài 
trén trang thông tin dién tCr cüa S& Cong Thucmg vã Cong thông tin dien th thânh 
phO EM Nng. 

b) Các don vj dAng k' chü fri thixc hien d an gfri h6 so a an theo quy djnh 
tai Diêu 7 Quy ché nay ye Sâ COng Thuong tnràc ngày 31 tháng 5 cüa nAm truâc 
nAm ké hoach.  Ngày nh3n ho so là ngày dóng dâu cOng vAn den cüa vAn thu So 
COng Thuong. 

c) Don vj dAng k' chü tn thçc hin dà an cO quyn rut M soda np d thay 
bAng ho so mOi hoäc sfra dOi, bô sung ho so dãnôp. Viec thay ho so mOi hoc bO 
sung ha so phài hoàn tat tnthc thoi han  np ho so theo quy djnh, cac tài 1iu bO 
sung sau th&i han  nQp ho so theo quy dinh khOng là bQ phn câu thânh cüa ho so, 
trCr Mi lieu quy djnh tai  diem i khoàn 2 Diêu 7 Quy ché nay. 

d) Dia chi nh@n h so d an: SO COng Thucrng thânhph Ba Nng, tng 19 
Trung tam hành chinh thành phô EM NAng, so 24 dithng Trân Phü, phuOng Thach 
Thang, qun Hãi Châu, thành phO EM NAng. 

2. Ti&p nl4n va dánh giá so bQ h so dà an 

a) Trong vông 20 ngày lam vic k tü th&i dMm kM thüc nhan h so d an 
dAng k tham gia Chucing trinh quy djnh tai  diêmb khoán 1 Diêu nay, SO COng 
Thuong kiêm tra, xác nhan tinh hqp l cüa hO so âê an (Mâu sO 08). HO so hçrp l 
ducic dua vao xem xét, danE giá là ho so duoc chuân bj theo dung các mu quy 
djnh taiPhci  1iic III và dáp frng càc quy dinh tai Diêu 5, Diêu 6, Diêu 7 và Diêu 8 
Quy ché nay. 

b) Dái vOi các h so khOng hccp le:  Trong vông 05 ngày lam vic, SO Cong 
Thuong cé vAn bàn thông báo va gui hi ho so cho dun vj dAng k. 

c) Trén cu sO danE giá so bo  ha so d an dat  yêu c&u, SO Cong Thuong tong 
hcip chung vào dir toán ngth sách nAm kê hoach  gui SO Tài chInh theo quy djnh 
cüa Lut ngân sàch nhà nuOc. 

d) Các h6 so dà an hcrp l phâi duçic gui cho các thành viên Hi dàng thAm 
djnh Itnhât là 05 ngãy lam vic truOc khi diên ra phiên hop cña HQi dOng thâm 
djnh âe an. 

BiMi 9. Hi dng thm djnh d all 

1. SO Cong Thucing tham rnuu tninh Chü tjch TiJy ban nhân dan thânh pha 
quyêt djnh thành Ip HQi dOng thâm djnh cac dé an tham gia Chuong trinh (sau 
dày viêt tAt là HDTD). HDTD cO tir bay (07) den chin (09) thành viên bao gOm: 
Chñ tjch, Phó chü tjch, üy vién thu k' vã các üy vién khác. Thânh viên HDTD 
bao gOm dai  diên SO COng Thuong, dai  din các sO, ban, ngành, các tO chüc có 
lien quan, các nhà quàn li', nba khoa hçc, chuyën gia, có nAng lizc, kinh nghim 
yá am hieu li'nh vgc chuyên mon cüa Chuong trmnh. Chü tjch hOi dOng là Giám 
dOe SO COng Thuong; üy viên thu k5 là cOng chüc cUa SO COng Thuong, cO trách 
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nliiêin giüp HOi  d6ng thAm djxth cac hoat dong haith chInE. Hi dng thm djnh 
có the mth vi tham khio ' kiên chuyên gia có trinh dO chuyên mon phü hcrp. 

2. Trách nhiêm cüa HDTD 

a) T chüc thm djnh cic ha sci d in hqp 1 quy djnh ti dim a khoin 2 
Diêu 8 Quy ché nay vi dé xuât Ira chçn the dé in phñ hçrp tham gia Chucing trInh 
dé trInh cap có thâm quyén phé duyt; 

k) T cite thAm dinh vi eó kién d6i vói cac nOi  dung do don vj chà frI 
dé in dé ngh diêu chinh trong qua tfinh thrc hien dê in theo quy djiTh tai  Then 13 
Quy ché nay; 

c) Ta chüc danE giá, nghiêm thu the dà in theo quy djth tai  Diêu 18 Quy 
ché nay. 

3. Trách nhiêm elm Chü tjch HDTf) 

a) Chin trich nhiém truOc Chü tjch Uy ban nhân din thinh ph v vic M 
cite thim djrih, ket qui thim djnh, kM 14n vi kiên nghj cüa HDTf) ye cic nQi 
dung elm dé an; 

b) Chi dao  M chirc cic phiên h9p hOi  dàng trong trtthng hcip cn thit, cit 
ti-i cic phiên hQp, phin cong trách nhim Phó Cit tjch vi cac ày viên HOi  dông; 

c) Phê duyt bá.o cáo kM qua thArn djnh cic d in thuOc Chuong trinh d 
trinh ChIt tjch Uy ban nhin din thãnh phô; k duyt van bàn nêu 3 kiën elm HDTF) 
dOi voi the nôi dung dé nghi diêu chinE trong qua trinh thvc hin dé in; phê duyt 
bio cáo két qui dánh giá, nghim thu dôi v&i cic dê an hoin thirih. 

d) Báo cáo ChIt tjch Uy ban nhân din thinh pM xem xét quyt djnh các 
yin dé vtrçct qua quyén han  elm FIDTD. 

4. Trách nEim ella eic ày viên HDTE) 

a) Nghiên efru, dinE giá, thArn djnh eac dé an; chm dMm dOe  1p theo cic 
nhOm tiêu clii dánh giá vi thang diem quy djnh. 

b) DinE gii mOt  each trung thvc, khách quan vi cong b&ng; chju trách 
nhiêm cá nhin v kët qua dinE gii dlla mmli vi trich nhirn $p the ye ket luan 
chung ella hOi  dOng. Cic thinh viên hOi  dông, chuyên gia (nôu co) vi tim k hOi 
dông cô trich nhiOm gi bI mt ye cic thông tin lien quan den qua trinh thim djnh 
dé an. 

c) Thuc hiên dung các yêu c&u, phân cong nhiëm vi cila ChIt tjch hOi  dàng; 
tham dir day dU the phién hpp elm HOi  dOng. 

5. Nguyen tAc urn vic ella HDTD 

a) Phiên hçp cüa HDTD phi dim bio tai thi&i 2/3 sa thinh viên tham dir. 
Trtthng hçrp không thô tham dirphiên hçp, ày viên can thông báo 1' do yang mt 
vi gui day dIt kiin n.14n xét bang van bin cho ày viên thu k chm nhit 02 (hai) 
ngiy tru&c khi phiên h9p diên ra. 
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b) TruOng hop cAn thit, Chfi tjch HDTD M ch'[xc cuOc h9p thAm djnh có sg 
tham gia cña các don vj chñ frI dé an. 

c) Trong qua trinh thAm dinh dã an, nk cn tham khào them ' kin cüa các 
chuyOn gia, HDTD thông báo cho SO Cong Thuong d cô van bàn mâi và gui ho 
so' dO an cho các chuyOn gia có trinh do chuyOn mon phü hgp tham gia than xét, 
dánh giá nOi  dung dO an. 

Dthu 10. Quy trinh thAm djnh, 1ça chQn d an, phê duyt Chtrong trinh 

1. Quy trInh thAm djnh d an 

a) BuOc 1: ThAm djnh nQi dung d an 

- Các thành viOn ITDTE) nghiên ciiru, phân tIch ni dung và thông tin cña ho 
so' dO an; nhn xOt, dánh giá và lu3n giài cho vic dánh giá; chain thOrn dc 1p 
theo cac nhóm tiOu clii danE giá va thang diem quy djnli (Mk sO 09). 

- lily viOn thu lcsr hQi dng tng hcip dirn s6 và hn dánh giá cüa các üy 
viOn hOi dOng dot vai cac dO an (MLi so 10), tOng hap kiOn nghi cua cac uy wOn 
hi dOng ye thOrn can bO sung, süa dôi trong thuyOt minh dO an dO hoàn thin ho 
so dO an. 

- D an duqc IIDTD kin nghi lixa chon là dà an ducic danE giá vói t6ngs 
diem trung binh dat tCr 70/100 diOm trO iOn, trong dá khOng cô tiOu cM nào bj diOm 
khOng (0 diOm). 

b) BuOc 2: Thm dnh dci toári chi ti& kinh phi d an 

- TrOn co sO kEt qua bra chon cac d an dat yOu cu v nOi dung  tai  bithc 1, 
cac üy viOn HDTF) tiOp ffic liOn hành danE gia, thâm djnh d? toán chi tiOt kinh phi 
cüa dO an du?c chon (Mk sO 11); 

- Di vói các aà an có nOi  dung liOn quan dn vic mua sAm may môc, thi& 
bj, HDTD có the kiOn nghj SO Cong Thuong thuO don vj tu van có chüc näng 
thâm dinE gia thuc hOn thâm dinE du toan hang muc clii phi mua thiOt bi cua dO 
in (nOu can). Van bàn thâm djnh cña don vi tim van duqc xem là mit thành phàn 
bô sung trong ho so dO an và là co sO dO Hâi dông xem xét, thâm djnh dr toan 
kinh phi dO an; 

- lily viOn thu kr Mng hap kt qua thAm dinh kinh phi cüa các dà an (Mu 
sO 12) vâ kiOn nghj cüa các üy viOn hOi  dông ye nhfrng diOm can bO sung, sfra dOi 
trong dcr  toán kinh phi dO an. 

c) lily viOn thu k3 lap biOn bàn h9p HDTD dE an (Mu s 13) vâ t4ng hap 
kiOn nghi cüa cáo Uy viOn hOi  dông ye nhüng diOm can bô sung, süa dOi trong 
thuyOt minE dO an vã trong dir toan kinh phi dO in dôi vói timng dO an du?c  1ira 
chpn, trmnh Chü tich Hôi dông k duy dO gfri SO COng Thuong. 

d) Di vOi d in cAn b sung, süa di theo khoán 4 Dik nay, trong 02 ngày 
lam vic kO tim ngày k BiOn bàn hap HDTE) dO an, SO COng Thuong thông báo 
cho dan vj dàng k' chü trl dO an chinh sin, hoàn thien dO an trong vOng 05 ngày 
lam vic và gimi dO in dã hoàn thin ye SO COng Thuong. 
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d) Trong 03 ngây lam viec k tx khi nh3n d&y âü các h6 so d an da chinE 
sira, hoàn thin cüa the dma vi, Sà Cong Thirong gui cac ho so dê an fly cho 
HDTD dé xem xét, dánh giá lai dè an. 

e) Trong 05 ngly lam viie k tfr khi than các h so dà an ti khoân 6 Diu 
nay, HDTD có trách nhiGm xem xét, dánh giá lai  các ho so dé an và gui kêt qul 
danE giá cho Sà COng Thtrong. 

2. Phê duyt Chucxng trmnh 

Can cü két qul thAn djnh eiia HDTD di voi the h so dà In dàng ks', Sâ 
COng Thucrng tOng hçxp vã tdnh Cliii tjch Uy ban than dan thlnh phO xem xôt phé 
duyt Chuong tritE phát trién cOng nghiêp M trçx trén dja ban thành phô trong 
nãm ké hoach gôm: Danh rniic dê In duçic lva  chon tham gia Chucing trInh (chi 
tiêt theo tfrng dé an, rnic tiOu, dma vj cliii tn, dun vi phOi hqp, dOi tuçrng thy huOng, 
kinh phi thvc hien gOn: kinh phi h6 frq tr ngân sIch tEl rnthc vl kitE phi ngoli 
ngân sIch tEl mthc. .); kinh vhf quIn 1' Chucrng tritE; cIc bIng dv toIn chi tiOt 
kinh phi thvc hiOn cIa tfrng dê In. 

Chtrotg ifi 

TRIIEN MW TH[J'C HIEN nE Ar 

DiM 11. Hqp dng thrc hin d In 

1. Can cii quyt djnh phO duyt Chumig trInh phIt triM cong nghip h6 trq 
tai lcholn 2 Diéu 10 Quy ché nay và di,r toIn ngân sIch Nhl nuOc duqc co quan 
cé thâm quyên giao trong nãm kO hoach,  Sâ COng Thuong k hccp dông (Mâu so 
14) vói dc dun vj chI tn dé triên khai thuc hiênd In. Nôi dung hqp dOng cô the 
dime diëu chinE dê phI hcip vâi tinE hit dune té tru&c kbi k kêt hqp dOug. 

2. Các don vj cliii frI thvc hin d an phli có MOn  phIp Mo dIm thvc hiOn 
hçrp doug. Truông hccp don vj khOng thue hOn biOn phIp Mo dIm thvc hiOn hqp 
dOug vi 1' do khIeh quan, ehiith dIng, Giám dee So COng Thuong xem xét, quyét 
djnh tfrng truOng hqp cy the. 

3. D& voi nhiOm viii, d& In do Sà COng Thaung cliii tn, SO Cong Thucing 
tO ch(ic then khai thve hiOn nhiOni vy, dO In theo diing quy djnh hiOn hIt. 

fliAu 12. Trihi khai thy'c hiên d In 

1. Don vj cliii trI triM khai th?c hiên d In theo dung min e tiOu, d6i tuqng, 
pham vi, nOi  dung, tiOn do,  kinh phi quy djnh tai  hop dOng vI các quy djnh hiOn 
bath có liOn quan. 

Don vj cliii trI có tráeh thOrn bIo cáo S& COng Thuong ye tInE hinh thirc 
hiOn dO In theo djnh ks'  hlng qu' hoc dOt  xuât theo yOu clii hoc khi có khô 
khàn, wrOng mac. 

DiM 13. DiM chinh trong qua trInh thiyc hin d In 

1. Trong qua tninh thuc hiën, trithng hqp cM diM chinh, thay di nOi  dung 
dé In (tOn do In, don vj cliii tri, myc tiOu, nOi  dung chinh, kOt qul thvc hiOn, kitE 
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phi h trg, don vi phi hap, dja dMm time hiên, th&i gian thvc hien. ..), dan vj chñ 
trIthrc Men  déán phái cé van ban dé nghj, trong do neu rö 15' do và dé xuât ci 
the nOi  dung thëu chinh, gUi SO Cong Thuang truOc thai gian dr kién th?c hien 
diêu chinh it nEat 30 ngãy. Viec diêu chinE dê an chi dugc thve bien sau khi nei 
dung dê nghj diêu chinh dirge cap eó thâm quyên phê duyt thco quy djnh tai 
khoãn 2 Diéu nay. 

2. Thm quyn phé duyt di&i chinE dà an 

a) D6i vói viec thay di chü nhiem d an, dng ehü nhiêm dà an và eáe eá 
nhân dàng k5' thre hien ehInh trong d an thuOc nhóm d an nghién ciru, danE giá, 
Ui van: Giam doe SO Cong Thuang xem xét quyôt djnh trên co sO lay 5' kiên eüa 
HDTD dé an. 

b) Di vói cãc nQi dung diu chinh kháe eüa d an: s& Cong Thuong My t 
kién cüa HDTF) dê an tnthc khi trhth Chü tjch Uy ban nhfln dan thành phô xem 
xét, quyêt djnh 

DiM 14. Chm diii hap tthng trong qua trInh thrc hin d an 

1. Các trithng hap ehAm dirt hop dèng trong qua tflnh thrc bien d an bao 
gôm: 

a) Co can cU d kh&ng djnE viec tip tic thçe hien d an là không en thiát 
vâ hai ben dông 5' châm dut hap dOng truOc thM ban. 

b) Dan vj ehü tn bj dinE chi thirc Men  d an theo quyM djnh cüa cci quan 
có thrn quyên. 

c) Dan vj chU tn khOng n)p h6 so d danE giá, nghim thu dà an theo quy 
djnh pháp luat. 

2. H so d nghj chAin dirt hop dng bao grn: Cong van giãi trinh, dà nghj 
ehâm dirt hap dông cüa don vi ehU ti-I hoàe Dê xuât eüa don vj quàn 15' ldnh phi; 
Hap dOng, thuyêt niinh dä k5' giUa dan vj chU tn voi SO Cong Thucxng; Báo cáo 
noi dung, san phâm dã hoànthânh, dang trién khai và chuatnién khai; Báo cáo 
tluh hInh sir dung, thanh quyét toán huh phi; tài lieu kháe (nêu co). 

3. Tninh tr, thAn quyM thçre hien chAin dirt hap dng 

a) Trén co sO tip nhan h so dà nghj chAm dirt hap dng hap le,  trong 05 
ngáy lam viec, SO COng Thtwng xem xét và có thông báo tam  dUng th'jc hien 43 
an; 

b) Trong 05 ngáy lam viec k tfr ngáy có thông báo tarn dUng thvc hien d 
an, don vj thU ti-I phái ngUng m9i hoat  dng có lien quan, dOng thai báo cáo clii 
ti& bAng van bàn vOl SO COng Thuong các ni dung dã thirc hien vã tinE Mmli sir 
dvng kinh phi d an; 

c) Trong 10 ngày lam viec k tir ngày nhn dirge báo cáo cira don vj chü tn 
de an, SO COng Thuong kiêm tra, dánh gia hO so, khOi hang time Men, hen 
trithng vã ra quyét djnh châm dirt hap dông. Trithng hap can thiët, SO COng 
Thuong lay 5' kién cUa HDTD, các chuyén gia và báo cáo ChU tjch Uy ban than 
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dan thành ph xem xét, quy& dinh. Trong quyët djnh ehâm dfrt hgp dng can xác 
djnh rö so kinh phi phái hoàn trâ ngân sáeh nbA nithc, phucmg an xü 1' san phâm, 
tãi san dime huith thãnh hoàc mua sAm (nu eô); 

d) SO Cong Thircing thvc hin viêc thanh i' hgp dng v&i dan vj chü tn 
theo quy djnh hiGn hàxih 

Chinng IV 

TAM UNG, TIIANH TOAN, THAMI LV vA QUYET TOAN HP 
BONG THVC IflN nE Arc 

Diu 15. Nguyen tAc t3m frng, thanh toán, thanh i vi quyh toán hçrp 
dông 

1. SO COng Thuang quin 1 vi sU dpng kinh phi thvc hin Chuang truth 
theo dUng quy djnh hin hinh. 

2. Viée tam  frng, thanh toán, thanh i vi quyEt toán hgp dng can cüvio 
hgp dOng thixc hin dO an, pith hgp vOiT tiM dO thi1rc hin quy djxth trong ho scx 
thuyOt minh dO in, dim bio quy djnh cüa phip 1ut ye sIr di,ing ngân sách nhi 
nuOc vi the quy djnh tai  Quy chO niy. 

3. Vic mua ban hang hóa, djeh vi,t thvc hiGn theo Lu3t DAu thAn vi các quy 
djnh cUa pháp lu3t có liOn quan. 

4. Mi nghip vii kinh th phát sinh trong vic sIr ding kinh phi du phii cô 
chlrng tir hqp phip, hcip ie theo quy djnh, tuân thIr chO do tii ehinh hin hành vi 
cac quy dinh tai Quy chO nay. 

5. Hoin tn kinh phi d nOp  ngân sách nba rnrOc déii v&i phn kinh phi dã 
tam 1mg, thanh tom nhung không dirge nghim thu, quyOt tom. 

Bthu 16. T3m 1mg, thanh toán, quy& toán hqp dng 

1. TmIrngkinhpM 

a) Thy nOi  dung ct th cIra tèng d in, don vi thu tfl thvc hien d& in dirge 
tam 1mg dOi da 30%giá trj hcrp dOng khi hgp dông có hiu lye  (eiz thO së dugc 
quy ctjnli trong hcrp dOng). 

b) H sa tam  1mg gm: COng van dã nghj tam  1mg; Bio dim thyc hin hgp 
dOng (nOu có); Hgp dMig thuc hien dO in; cic tii 1iu, ehIrng tIr khie có liOn quan 
theo quy djnh. 

2. Thanh toá.n kinh phi, quyt tom hgp dMg 

a) SO COng Throng thanh toin cho dan vj thyc hin dà an theo bang nghim 
thu khOi hrçrng cong vic hoin thinlh vi hoin dli kinb phI tam  1mg (di vói thràng 
bgp cé t.m 1mg kinh phI), 

b) TiM do thanh tom: Theo tiM dO thyc hin hcip d6ng vi kh&i lucxng cOng 
vic hoãn thinh. 
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Hi so thanh toán gm: Cong van d nghj thanh toán; Bang nghim thu khôi 
hrqng cong viec hoàn thành (Mk so 15); Bang kê chfrng tfr dê nghj thanh toán 
(Mu so 16); các tài lieu, chüng tü khác có lien quan theo quy djnh 

3. Quy& toán hqp d6ng 

a) H so quyt toánhqp d&ig gm: Bang ké chfrng tir dã nghj quyk toán; 
Biu chi tiêt kinh phi quyêt toán; Báo cáo tong két d an (Mâu so 17); Biên bàn 
nghiem thu dé an (Mu s6 23); Biên bàn thanh l hqp dOng (Mu sO 24); eec tâi 
lieu, chüng tfr khác cO lien quan theo quy djnh. 

b) D& voi cac dé an có kinh phi Ut ngun vn ngân sách nhà nuóc vâ nguOn 
vn ngoài ngân sách nhà nixOc, don vi châ trl l3p bang ké chIrng Ut dë nghj quyêt 
toán bao gôm cá phân kinh phi Ut nguOn vOn ngoài ngân sách nhà ntrOe. 

Chtro'ng V 

DANH GIA, NGHTM THU KET QUA THC HIN BE AN 

DiM 17. Dánh giá, nghim thu d an cap cor s& 

1. Dan vj chü trl có trách nhiem t chüc dánh giá, nghim thu cp co so kát 
qua thirc Men  de an theo quy djnh tnthc khi nQp ho so dánh giá, nghim thu cho 
SO COng Thuong. Két qua dánh giá, nghiêzn thu cap co sO duqe tong hqp và báo 
cáo thee Mk sO 18. 

2. SO COng Thucrng t chüc thAm djnh, nghim thu dói vOiT các aà an triên 
khai cac hoat  dng phát triên cOng nghip h6 trq do SO Cong Thuo'ng thU tn thvc 
hien và không phãi 1p hO so gfri HIDTD dé dánh giá, nghim thu dé an theo quy 
djnh t?i  Diêu 18 Quy chê nay. 

Dik 18. Dánh giá, nghim thu d an 

1. H so dánh giá, nghim thu dà an vâ thOi gian tip nhn h so 

a) H scxdánh giá d an g6m: Cong van d nghj dáth giá, nghim thu d an 
elm den vj chit frI (Mâu sO .19); Báo cáo tong két dê an (Mâu sO 17) và các báo 
cáo chuyên dê (nêu có); San phm cUa d an; Báo cáo dánh giá, nghim thu dé an 
elm Hei  dOng nghirn thu cp co sO (Mâu sO 18); Biên bàn nghim thu dë an cap 
cosO; Bàn sao hqp dOng và thuyêt min.h dé an; các tài lieu, ho lien quan khác 
(nêu eO). 

b) ThOi hn nOp  h6 so: H so dánh giá, nghim thu d an duqc n4p trc 
tiêp tai SO Cong Thixong cham that tong tháng 12 cita nàm th?c hien de an theo 
thông baa elm SO COng Thuong. 

2. T chüc dánh giá, nghim thu dà an 

a) Giárn 46c SO COng Throng quyt djnh thành lap  HQi dng th&m djnh 
cap sO (nêu can thiêt) de danE giá, ngfriiem  thu các dë an thuQc nhôrn dé an phát 
triên cOng nghip hO trcc don lé elm death nghip và nhóm do an triên khai heat 
dng chung ye phát triOn cOng nghie1p h6 tnq theo quy djnh tai  các diem b va c 
khoàn 2 Diêu 3 Quy chO nay, ti-fr eec dO an có các heat dQng: tiOp than chuyOn 
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giao cong ngh d0c lap; rnua thit bj cOng ngh có ham cháa cong nghe cao hoac 
cong ngh dê nâng cao näng suât, chat iuqng san phâm, giâm chi phi san xuIt, tiêt 
kiem nãng h.rcrng, giám thiêu tác dng xau den môi trithng; süa cha, nâng cap e 
thông xü l' chat thai, thvc hien các hang  mpc bào ye môi tnr&ng theo quy djnh. 

b)D6i vói các d& an không thuOc các tnthng hqp quy djinh tai  khoàn 2 Diêu 
17 và diem a khoãn nay, trong 03 ngàylâm viec ké tir khi nhn ho so dé an cüa 
dun vj chü tn, SO Cong Thiicing gfri ho so cho HIDTD tai  Diêu 9 Quy the nay. 
HDTI) tO chfrc dánh giá, nghirn thu dE an và gcni ket qua dánh giá cho SO COng 
Thuung trong thai gian tôi da 05 ngày lam viec ke tr khi than ho so dë an tir SO 
COng Thi.rong. 

c) Trong uá trinh dánh giá, nghim thu các d an, cac HOi  dng quy djnh 
ti diem a va diem b khoàn nay có the dê nghj SO COng Thucrng mM hojc time 
các chuyên gia, to chfrc Un van dQc l.p  có nãng lye  phü hçcp tham gia P.r van danE 
giá kM qua thyc hien dO an. 

3. Ni dung danE giá và yêu c&u d6i vOl san phAm cüa d an 

a) NOi  dung dánh giá gm: 

- Dánh giá v Mo cáo t6ng hqp Dánh giá tInE dy dü, rö rang, chat chë, 
xac thuc cña Mo cáo tong h?p  và tài lieu can thiOt kern theo; 

- Dán.h giá v san phAm cüa dà an: S hrqng, khi iuqng san phâm; chat 
hrcing san pham; chüng loai  san phâm; tInh näng, thông sO k9 thuat  cüa san 
phárn... 

b) Yêu cu d61 vOi báo cáo thng hçrp: 

- Tong quan duçrc các kM qua thyc hiën, nghiOn cfru liOn quan dn nhiêm 
vi; 

- SO lieu, tin lieu day dñ, tin cay, xác thkrc, cap that; 

Noi dung báo cáo là toàn bØ kát qua thyc hien cüa d ái dugc tñnh bay 
theo kOt câu h thng hcip li'; kOt câu nOi  dung, vAn phong phü hqp. 

c) Yêu cAn di vOl san phAm cüa d an: Ngoâi các yOu c&u ghi trong hcxp 
£ng, thuyOt minE dO an, san phAm cüa dE an can phái dáp ftng thrccc các yOu câu 
sau: 

- D& vOl san ph&m là: mLi, 4t lieu, cOng ngh và các san phâm có the do 
kiMn can duqc hOrn djnhfkhao nghimi1ciem nghiem tai  co quan chuyOn mOn cô 
tic näng phü hçrp, dOc  1p voi don vj chü fri dO an; 

- Dôi vOl san. pMm là: may moe, cOng cii, phucrng pháp, tiêu chuAn, quy 
pham, bàn yE thiOt ke, quy trinh cong ngh, so dO, bàn do, quy tninh, mO hinh và 
các san phâm Prong tir khác can duçic thâm djnh bOi chuyOn gia hoc don vj Ut 
van dec lip; 

- Di vOl sAn phm là: xuât bàn, k phAm và các sAn phAni tuung ti,x lchác 
cAn cO vAn bàn xác nhn cUa to chine hoie co quan chine nàng phü hcxp. 

4. Phixung pháp danE giá và x6p loai d& vOl d an 
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a) Dánh giá cüa üy vién HOi  dng: Theo Phi&t dánh giá kt qua thirc hin 
D an (Mâu so 20) Dánh giá chung d an theo 03 mIre sau: "Dat"; "D3t nhtrng 
cn diu chinh, bô sung" và "Không Dat". Ci th nhu sau: 

- D an thrgc châm mIre "Dat" khi t&t cá san phAm a an du dt mIre "Dat" 
vâ Báo cáo tong két dé an dat  mIre "flat"; 

- D an dixge eh.m mIre "Dat nhirng cn diEu chinh, bó sung" khi tAt ca san 
phflm dê an dat  tir mIre "Bat nhung can diêu ehinh, bô sung" lit len và Báo cáo 
t6ng két dê an dat  mIre "Dat nhtmg can di&u chinh, bô sung"; 

- D an dirge ehAm mIre "Không Dat" khi không thuOc hai trtthng hgp trén 
hocnQphô saehmsov6iquydjnh. 

b) Dánh giá, xp loai cüa HOi  dng: 

- MIre "flat" n&u dà an eô It nht 3/4 s6 thành viên hQi dng nh&t tn danE 
giá mIre "D?i" vâ khOng eô thành viên danE giá a mIre "Không Bat"; 

- MIre "Klhông Dat"  nu d& an có ithiu han 1/3 s6 thành viên h)i dMig 
daub giá mIre "Không Bat"; 

- MIre "Bat, nhung cAn diu ehinh, b6 sung" nu d an khOng thuQc tiM 1 
và tiM 2 Diem nay. 

4. Trong 02 ngáy Mm viec tfr khi kM thIrc phiên h9p, HDTD gIn kM qua 
dánh giá (Miu so 21) vã kêt lun cüa hôi dông (Mâu sO 22) cho Sâ COng Thuang 
dé thông báo cho dan vj chü tn dé an. 

6. D6i vol dà an duge hOi  d6ng danE giá 0 mIre "Bat, nhimg cn diu chinh, 
hO sung", trong thOi han  03 ngày lam vic kê tl khi uhan kêt qua daub giá, dan vj 
chü tn có trách nhiêm hoàn thiên ho scc theo 5' kiên kOt luân elm HDTD. 

7. Trong 02 ngày lam vic k t1r khi nhn dirge ha sa sung, hoàn thin 
elm dan vj chIt tn, Sà Cong Thuang gIi HDTD dé xern xét, dánh giá lai hO sa. 
Tnthng hcxp ho sci vn chin "Dat", HDTD cO 5' hen dé dan vj chIt tn dê an hop 
tue diOu chinE, ho sung ho sa và gIn li Sâ COng Thuang. 

8. Các ha sa d& an sau 02 IAn diu chinE, bó sung vLi ehua dirge HDTD 
dánh giâ "Bat" thI xem nhu có kM qua "KhOng Bat"  và không dirge S& COng 
Thuang nghim thu hoàn thânh. 

Biu 19. XI 1y' kit qua dánh giá, nghim thu d an 

1. DEan duoc nghiêm thu, thanh toán va thanh 15' hgp dEng sau khi các san 
phâm cIa dO an và san phâm hinh thành tir vic thvc hien dO an dugc kiOm kO va 
bàn giao theo quy djnh hin hành. 

2. D& vol aE an xEp loai 0 mIre "KhOng Dat", SO COng Thuang chju trách 
nhiêm chIt tn, phOi hgp vol eác dan vi eô liOn quan xác dinE sO kinh phi phái hoàn 
trã ngân sach nba rnthc theo quy djnh hin hàn.h và thông báo cho dan vj chIt trl 
thvc hien â an dO thvc hin viee hoàn tna kinh phi ye ngân sach. 
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3. Vic quàn 1', sfr dung k& qua thvc hien dà an dirge thvc hien theo các 
quy cljnh hien hânh 

Diu 20. Lu'u gifr ho so' d an 

1. Dan vj ehü frI eó tráeh nhiem lint tnt, bào quãn h so, tài lieu, chüng tü 
ké toán, san ph&m dé an (bao gôm CáC san phâm là mâu, 4t lieu hinh thành tü 
heat dQng nghiên thu phát triên, üng dung ehuyên giao và dôi tn&i cong ngh 
trong san xuât thu nghim hit kien, phu tang, nguyen lieu và vat  lieu)  tai  don  vi. 

2. Dan vi cliii frI cô trách nbiem bàn giao kEt qua, san phrn d an cho co 
quan quán l Clnrang trinh theo quy djnh hien hành (ngoi trlr eáe san phâm là 
mâu, 4t lieu hmnb thành t& hoat dông nghién thu phát triên, frng dmg ehuyên 
giao và dOi m&i cOng ngh trong san xuât thu nghirn san phâm cong nghip hO 
trg; may moe, thiêt bj và cáe tài san httu hinh dirge dâu tu, mua sam t& kinh phi 
h trg cUa thaü phô dé phwc vi trre tiép cho hoat dng san xuât san pbâm cOng 
nghip ho trg elm doanh nghip th htthng). 

Chuo'ng VI 

TO C1115C TIIJ'C HIN 

Diu 21. Trách nhim cüa SE? Cong Thrnrng 

1;  Tham mint giüp Uy ban xthan dan thành pM tt ehiic trin khai thvc hien 
Qay chê theo chile nàng, nbiem vii dã dirge phân cong. 

2. Hiróng dLi cáe dan vj däng k chIt hi th?ehien d& an xây dgng M so 
an theo quy djnh tai  Quy chê nay. Dam báo cae diêu hen  can thit dê dánh giá, 
thàm djnh, tOng h danh mtc dé an thi,rc hiên hang nàm trinh Chit tjch Uy ban 
jihãn dan thành phO phé duyt. 

3. Xây dçng dr toán kinh phI Chuang trinh hang nArn dá tèrng hgp vào dv 
toán ngâ.n sách elm So Cong Thuang, gui SO Tai chInh dé tOng hgp vào dr toán 
ngân sách thànb phO trmnh cap eó thâm quyén phê duyt theo quy djnh. 

4. ThAm djIih, tHnh ccc quan eO thm quyn theo phãn cp phO duyt 1c 
beach lip ehon nhà thu dOi vOi các dé an thuOe Chucrng trmnh phat triên cOng 
nghiep hO trg theo quy djnh elm Luat Dan thAu. 

5. Quan l kinh phI tir ngân sách nhà nithe thvc hien Chuong trInh duçxc 
cap hang nàm và các nguOn kinb phi kháe (nêu cO). 

6. Quãn li', thee döi, kim tra viec th chile thve hien các dè an dáng quy 
din; dánh giá va tOng hgp báo cáo Uy ban nhân dan thãrth phO theo djnh ks' hoc 
d6t xuät ye tinh bIrth thvc Men  Chuong trinh. ChIt fri xây dçng báo cáo dánh giá 
và tOng két viee thve hien Chuang trhth. 

7. D xu&t v&i ChIt tjch Uy ban nhan dan than pM v& hinh thiic khen 
thir&ng to ehüc, eá nhân hoàn thành xuât sac nhiém vi' và có bien pháp xii 1' tO 
chic, cá nhân vi pham trong qua trinh thve hen  nhieni vi thuQc Chuang trInh 
(nêueO). 
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8. Thvc hien các nlaiem vi khác theo phân cong tai  Quy thá nay. 
.1 .a F A A Dieu 22. Trach nhiçm cua cac so', ban, nganh; UBND cac qu311, huyçn 

và các dot vj cé lien quan 

1. Sâ Tii chInh 

a) Can eü ngu6n vâ khá näng can d6i ngân sách thành ph6, tham muu lily 
ban nhân dan thành pM bô fri kinh phi thvc hien Chuong trinh theo quy djnh cüa 
Lut ngân sách và các van ban hu&ng dAn thi hành; 

b) Cic dai  diên than gia lam thành vien Hi d6ng th.m djnh dánh giá, lua 
ch911 các dê an than gia Cirnong trinh 

2. Các sâ, ban, ngânh; lily ban nhân dan các qun, huyn; các hOi,  hip  hOi 
doanh nghip, ngành nghé; cac to chüc có lien quan: 

a) Tich crc tuy8n truyn, 4n dng, htthng dAn các t6 chüc, cá nhân thui5c 
pham vi quãn 1r däng k dé an than gia Chuong trmnh; 

b) Cu dai  diên tham gia lam thành vien Hôi d6ng th.m djnh dánh giá, 1ra 
chgn cac dê an tham gia Chuong trinh khi có âê nghj cüa So Cong Thucxng. 

c) Ph6i hcxp theo döi, giám sat vic thvc hien d& an thuOc Chucing trinh cUa 
cac to chUc, ca nhân thuQc pham vi quãn . 

Diu 23. Trách nhiêm cáa dot vi chü trl, dot vj th htr&ng dê an 

1. Dan vi chütrId6án 

a) Lp h6 so d an theo dung quy djnh, dam báo và chiu trách nhiem pháp 
l ye tmnh chInE xác, trung thvc va day dii cUa các thông tin trong ho so, tài lieu 
dä cung cap cho co quan quán 1 trong qua trIrih xay ding dé an; tO chüc thrc 
hiên, nghim thu, thanh quyët toán kinli phi các déán thu)c Chuong trinlh, 1p Mo 
cáo theo dñng các diêu khoán quy djnh ti hcrp dông và quy djnh pháp lu3t hin 
hành. 

b) T6 chüc trién khai CáC ni dung d duçIC phê duyt; chju trách nhiem v 
tiên d vã kêt qua thuc hien dé an cña Chuong trInh; áé xuât vOi Sâ COng Thucmg 
ye các van dé phát sinh can giài quyét trong qua trInh thvc hin dé an. 

c) SU dpng kinh phI thiyc hin d6 an theo dáng quy djnh cUa Lu@t  Ngân sách 
Nhà nuOc, Lu3t dâu thâu và CáC quy djnh hien hành. 

d) Ph6i hap vói SO COng Thuong trong viec  kim tra, giám sat thijc hien 
âé an thuOc Chuong trinh theo muc tiëu, n5i dung vá tiên d dã d ra. 

d) Thirc hin nghim thud an cAp co sO truOc khi gui ha so nghim thu d 
an cho HOi  dOng nghim thu tién hành nghim thu dé an theo dung quy djnh. 

e) ThIC hin clAy dii the do báo cáo dinE ks', dOt xuAt v tinE hInh trin Thai 
nhiem vii ciia Chuang trinh. 

g) Liru gift ha so d& an, bàn giao tài san hinh thành tic viec thrc hiGn dà an 
theo dung quy djnh ti Diéu 21 Quy chê nay và quy djnh ciia pháp itS hiGn hânh. 
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h) Chju trách nhim truàc pháp luat  v vic hoân trá kinh phi (n11 co) theo 
quy djnh tai  khoàn 5 Diêu 15 Quy chë My. 

2. Don vj thi huông dà an (doanh nghip san xuAt são ph&m cong nghip 
h try): Sü dçing tài san hInh thânh do d&u tu, mua s.m tü nguôn ngân sách ho try 
phát trién cong nghiêp h try thành ph dung rniic dIch và có hieu qua; djiili k' 
truOc ngãy 15 tháng 12 hang Mm trong vông 03 nàm kê tix khi dé an két thüc, giri 
bão cáo dánh giá hieu qua sü dvng  tài são duge h try trong hoat  dQng san xuât, 
kinh doanh cüa don vj cho S& Cong Thirong dé tOng hop báo cáo Uy ban than 
dan thàn.h phO. 

Diu 24. T6 chfrc thrc hin 

1. Vic thông báo, tip nhan ha so, M chfrc thAm dinh, lva  chçn d an, trinh 
và phê duyt Chuong trinh phát trien cOng nghip h try trén dja bàn thành phO 
Dà Nàng Mm 2022 thvc hin theo trinh t'r th&i gian nhu sau: 

a) Thông báo v vic nôpha so dãng k3 tham gia ChuongtrInfr Trong thai 
han 05 ngày ké th ngãy Quy ché nay dugc co quan cO thâm quyên ban hatE; 

b) Np ha so däng k tham gia Chixang trinh: Trong thôi han  30 ngày lam 
viéc kê tIr ngãy Quy chê nay duyc co quan cé thâm quyén ban hành; 

c) DanE giá scc bO ha so d& an: Trong thai gian 03 ngây lam vic kê tir ngày 
kêt thüc thai hn nhan ho so dé an dAng k9 tham gia Chuong trinh; 

d) TháII1I 1p HDTD d& an: Trong thai gian 07 ngày lam vic k tü ngây k& 
thñc danE giá so bØ ho so dé an; 

d) Ta chüc thrn djnh, lua chon d an: Trong th&i gian 07 ngày lam vic ké 
tu ngày có Quyêt djnh thành lap HDTD; 

e) TritE phê duyt Chuong tdnh Trong thai gian 03 ngãy lam vic k tir 
ngày cO kêt qua thâm dinE, lira  chçn dê an elm HIDTD; 

g) Phé duyt Chuong tritE: Trong thôi han  05 ngãy lam vic Ic tlr ngày 
trinh phê duyt CMrong trinh. 

2. Trong qua tritE th?c hien Quy ch nay, nëu có khó kIt, vtthng mAc, 
cac dcm vi gIn r kién ye Sà COng Thuong dê Sâ COng Thuong rà soát, tOng hap, 
báo cáo và dë xuât Uy ban than dan thânh phO quyét djnh viêc süa dOi, bo sung 
cho phü hçcp.I, 



Phi lyc I 

PHAN NHOM BE AN THUOC CII1IIONG TRi]NH PHAT ThIEN 
CONG NGIIIEP nO TRO ThEN BIA BAN THANH PHO BA NANC 

(Kern theo Quy chl ban hânh kern theo Quyt S/nh sJ /QD-UBND 
ngày tháng nàrn 2022 cia Uy ban nhdn dan thânh pM Dâ Ndng) 

STT 
Nhom 
dean 

A , Hoat dong chmh cua de an 

EM an 
nghien 
ciiru, tu 

van, daub 
gia 

- T6 ehüc dánh giá, xac nhân nàng lye  cho các doanh nghip cong 
nghip h6 trçi 

- Tu vn, h6 trc, k thuât cho doanh nghip cOng nghip h6 trq 

- Tu vn, h6 ftc, doanh nghiêp du tu vào linh vrc cOng nghip h 
trci 

- Dánh giá và cOng nhn các doanh nghip có trinh do và mO quy 
dáp hug yêu câu quOc t 

- Dánh giá lcha näng và thu c&u ap dpng the tiêu chun, h thng 
quan l trong san xuät tai cac doaiih nghip cong nghip Mtrq 

T chüc danh giá, cong nh.n h th6ng quán tij doanh nghip và 
quãn trj san xuât 

- Nghiéncfru, dánh giá thu c&u v ithân lye cüa doanh nghip cong 
nghip ho ftq 

- ThuO chuyên gia trong và ngoâi rnràc h trci trçrc tiêp cho các 
cloanh nghip cOng nghp h ftc; 

- Hçip tác quc th trong dào t?o,  nghiên thu, chuyn giao cOng ngh 

- NghiOn elm 1mg dvng,  san xuAt thu nghiém, chuy&i giao cOng 
ngh cho các doanh nghip, cci s& nghién thu trong 11th c cOng 
nghip hO trçi 

- Hoàn thien, d6i mth cOng ngh vâ san xut thh nghim 

Nghiên elm vâ san xut thu nghim các san phm cOng nghip h 
ftc; 

- Xây drng, hoân thien  tiêu clii d dánh giá doanh nghip v cOng 
ngh vâ san phâm cOng nghip hO frq 

- Nghien clru phát tri&i cOng ngh mâi, cOng ngh thay thá cOng 
ngh n.hap khâu hoc cOng ngh triên khai 1mg dyng vào san xuât có 
két qua hug dyng mang 1i hieu qua kinh té. 

2 

EM an hat 
triEn cLg 
nghiçp h6 
trq don lé 
cüadoanh 
ig ' 

- Tu tham gia. hôi chçi tHEn lam chuyên ngành cOng nghip h trçx a 
trong rnthc và ngoài nuó'c (khOng tham gia theo doãn có to chuc). 

- Xây dyng website thuang mi &Gn  tfr 

- Dàng k' chfrng n1in san phEm 4t tiêu chuAn quc tE 
- - 

- Xay dmg va dang ky bao h thtrang hiçu san pham cong nghicp 
h6 tra a trong nuOc Va nuóc ngoài 
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SIT 
dean 

bat dOng chinh elm d an 

- QuAng bá, giâi thiu san phm cOng nghip M frq trên các phuong 
tiGn thông tin dai  chüng 
- Cu can bo quãn 1r, cong nhân k5 thuât di dào tao,  bi thr&ng nãng 
cao tdnh d, tay ngh a trong va ngoài nuàc 

- Tip nh3n  chuyn giao cong ngh dQc lap 

- Mua thit N cong ngh có ham chfra cong ngh cao hoc cong 
ngh dë nâng cao näng suât, chat hxqng san phârn, giàm chi phi san 
xuât, tiét kim näng luqng, giám thiêu tao dQng xau den môi tnthng 

- Sira chUa, nâng cAp hG th6ng xci 1r chAt thai, thrc hien  cáo  hang 
rniic Mo ye mOi trSng theo quy djnh 

- H6 trcr phi sIr dijng ha t&ng và xli 1r  rnthc thai cho dr an dâu tu 
mói san xuât san phâm cOng nghip hO trg trong cáo ichu, cm cOng 
nghip 

Dê an th 
khai hoat 

dng 

chung v& phát triên 
cong 

nghip ho 

- T6 chfrc h6i  chq trin lam, hOi  nghj, chuang trinh k& n6i cOng 
nghip ho trçx tai  Da Nang 

- T6 chIrc doân tham gia h5i  chq tHn Mm chuyên ngânh cong 
nghip ho trq a trong nuâc 
- T6 chIrc, tham gia hQi chq tri&i Mm két n6i cong nghip h frq ô 
rnthc ngoài 

- T chfrc hOi  tháo,  hOi ughi xüc ti&n thu hut dku Pr vào linh vrc 
cOng nghip ho frg 

- T6 chIrc doàn giao dich, xüc tin d&u tu tai  nu&c ngoài 

- Xây drng chircing trinh va t6 chüc dào tao  cho các doanh nghip 
ye quán fri doanh nghip, quãn trj san xuãt 

- T6 chftc các lop b6i du&ng, tap  huAn, dâo tao  cho d6i tt.rng là can 
be quãn 1' nhà nuOc, can bQ quán 1r,  cOng nhân k th4t  cáa doanh 
nghip cong nghip h trçi ye chinE sách, quàn 15', cong ngh, 
thuang  mal.. 
- Gidi thiOu, pho bin môt s6 quy trinh cong ngh san xuât và yéu 
câu 1c9 thu@ ye san phãm cOng nghip h6 trg cho cáo doanh nghip 

- Tuyên truyn, quàng bá ti-en các phucrng tin thông tin dai  chüng 
ye heat dQng cong nghip h6 trq tai  thành phO 

- Khào sat, xây dgng va cp nEat CSDL death nghip san xuAt san 
phâm hoàn chinh va san phâm cOng nghip h6 frq 

- Nh$p  dci 1iu, tao  1p các trang siêu van bàn, tao  ip thông tin then 
tlr trên CSDL cO sin, sO hOa thong tin 
- Mua cu s& dü lieu, cung cAp thông tin cung cu v& thj tnthng san 
phâm cong nghi4p h trq va chinE sách ye cOng nghip M trq 

- Xukt bàn các An phAm v cOng nghip h frq, van  hành trang thông 
tin then tCr ye cOng nghip h6 trçr 

- T6 chIrc hei  thâo cong bá thông tin, dci lieu  v cOng nghip h trg 
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Phij itic  II 

HU'(fcNG DAN AP DUNG CAC DWH  MIYC Cm TIIEO QUY D4NH 
mEN HANH BOI vUi MQT sO NQI DUNG Cifi 1103T DQNG CHUNG 

THUQC CHU'UNG TRINU FlAT mIEN CONG NGHL*P HO TRQ 
TREN ifiA BAN THANB P110 BA NANG 

(Kern theo Quy cM ban han/i kent theo Quy6t djnh sd Q UBND ngây 
ththng ndm 2022 cza Uy ban nhán dan thank p/id Dà Ndng) 

1. Chi xây dirng chuong trinh khung vâ biôn soan chircing trinh, giáo trinh 
cong nghiép h tro' thvc hien thee Thông tir sO 76/201 8ITT-BTC ngãy 17 théng 8 
Mm 2018 cüa BO Tài chinh hu&ng dk nQi dung, müc chi xày dime chucrng trinh 
khung va biôn soan  giáo trmnh cho cac ngành dão tao Dai h90, Cao dang, Trung cap 
chuyén nghip. 

2. Ch do cOng tác phi, t chüc the euoe hOi  ngh  hOi  thio, tp huEn thuOc 
11th nrc cong nghiêp ho trçc thvc hien theo: Nghj quyêt sO 5/2017MQ-IW 
ngày 07 tháng 7 Mm 2017 cña HOi dOng nhan dan thãnh phO Dà Nàng quy djrth 
müc chi cong tác phi, chi to chüc cae cuOe hOi nghj dôi vói các ca quan n.hâ nithc 
và don vj sij nghiêp cOng lap trOn dia bàn thành phO Dà Nang; Nghj quyêt 50 
240/2019/NQ-}ThND ngây 11 tháng 7 Mm 2019 cüa HOi dOng nhfln dan thànhphô 
Dà Nàng quy djnh müc chi tip khách nuâc ngoãi vào lam viOc ti thath phO Dà 
Nng, tO chixc h6i  nghi,  hOi  thào qutc t va fip khách trong nuâc trên dja. bàn 
thành phO Dà Näng. 

3. Ch do cOng tác phi cho các doàn di nuôc ngoâi thuc hien theo Thông ttr 
sO 102/2012/TT-BTC ngây 21 thãng 6Mm 2012 cüa BO Tài chink quy djnh die d 
cong tác phi cho can bO,  cOng chüc nhà nuot di cOng tác ngãn han & nuóc ngoâi do 
ngân sách nhâ nuót bâo dam kinh phi. 

4. T6 chüc các lap tap huAn v cOng nghipM trq cho the d61 tuqng là can 
b quãn 1 nhà mr&c thvc hin theo Nghj quyét sO 241/2019/NQ-FmND ngày 11 
tháng 7 Mm 2019 cüa HOi  dông than dan thank phô Dà Nng quy djnh mire chi ci 
the cho cOng tác dâo tao,  bOi dung cén bô, cOng chirc, viên chirc trOn dja bàn 
thãnh phO Dà N&ng. 

5. Ch6 do nhun birt, thu lao trong lThh we báo chI, xuAt bàn thve hien theo 
Nghj djnh sO 18/2014/ND-CP ngày 14 tháng 3 Mm 2014 cira Chink phü quy djith 
ye ché dQ nhuan but trong link vrc báo clii, xuât bàn. 

6. Chi phi thm djnh hqp dng chuyn giao cong ngh thvc hiOn theo Thông 
tu sO 169/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 Mm 2016 cü BQ tnr&ng BQ Tài chink 
quy djn.h mire thu, ché do thu nOp,  quân 1' va sir dng phi thàm djnh hgp dông 
chuyén giao cOng ngh. 

7. Clii phi cho các cuOc diu tra, kháo sat thçrc hin thee Thông hr 
so 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 Mm 2016 tin BQ trithng BO Tâi chIab quy 
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dinli 1.p dv toán, quán 1', sir dpng và quyt toán kinh phi thvc hin các cuOc diu 
tra thông ké, Tong diu tra thông ké qu6c gia. 

8. CM phiên djch thvc hien theo Nghj quy&t S6 24012019/NQ-I-JDND ngày 
11 tháng 7 nàm 2019 cira HOi  dông nhân dan thành phô Dà Nàng quy djnh mire ehi 
tiêp kháeh nuOc ngoâi vào lam viec ti thành phô Ba Nng, to chire hOi  nghj,  hOi 
thão quOc té và tiêp khách trong ntrâc trên dja bàn thành pho Dà Nàng. 

9. Chi ftng dvng  cOng ngh thông tin áp dng theo Thông tu 
19/2012/TTLT-BTC-BKBDT-BTTTT ngày 15 tháng 02 nàm 2012 cUa lien BQ Tài 
chInh - BQ Kê hoach  vâ Dâu ta - BO Thông tin vâ Truyn thông huóng dan viec 
quán 1 va sir dimg kinh phi chi irng dçtng cOng ngh thông tin trong hoat dng cira 
ccr quan nhà nithe. 

10. Chi phi nghién ciru, lap báo cáo khão sat, bao cáo dánh giá và dua ra các 
giái pháp trong linh vre cOng nghip h trg, time chuyên gia trong nixâc va chuyên 
gia nithe ngoài: Ap dmg theo Thông tu 55120151TT-BKHCN-BTC cüa B Tài 
chInh, B Khoa hçe và cong ngh htthng S djrth mire xây dirng, phân bô dv  toán 
và quyêt toán kinh phi dOi vói nhiem vi khoa h9e và cong ngh có sir dvng  ngàn 
sách nhã nirOc; Quyt djnh so 39/2020/QD-UBND ngày 15 tháng 10 nãm 2020 cüa 
IJBND thành phO EM Nang ban hành Quy djnh djnh mire xày dvng d toán kinh 
phi dOi vói item vi,i khoa h9c và cong ngh eó sir ding ngân sách nba rnrâc tOn 
dia bàn thành phO Dà NAng. 

11. Chi nhâp dir lieu, tao lap eác trang sieu van bàn, tao  1p thông tin dien tir 
tOn ca s& cae dir lieu có sn, ehi s6 hôa thông tin thvc hien theo Thông tu 
sO 194/2012!TT-BTC ngày 15 tháng 11 nan 2012 cüa B Tài chInb huàng dan 
mire chi tao i.p thông tin dien tir nhäm duy tn hoat  dng thithng xuyOn cüa các ca 
quan, dan vj sir ding ngân sách nba nithc. 

12. Chi nghiên ciru phát trin, frng dçing, chuy& giao và d6i mOi cOng ngh 
tong san xuât thir nghim san phâm cOng nghip ho trcx (linh kien, ph tüng, 
nguyen lieu, 4t lieu...) thrc Men  theo Thông tu liOn tjch sO 22/2011/TTLT-BTC-
BKHCN ngày 21 tháng 02 nãm 2011 cira B Tâi chinh, B Khoa hçe và Cong 
ngh huàng dn quàn l tài climb dôi v&i eác dv an san xuât thir nghim dirge ngân 
sách nba nuàc h6 tro' kinh phi. 

13. Chi cong lao dông thuO ngoài vn dpng theo Thông hr s6 136/2017/TT-
BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2017 cira B Tài chinb quy djnh lap, quàn li', sir dvng 
kinh phi chi hoat  dQng kinli tO dOi vói the nhiem vii  clii vO tài nguyen mOi tru&ng. 

14. Chi hoat  dng eàa the hCi  d6ng thm djnh xét ch9n, nghim thu ehuong 
trinh, dO an cOng nghip ho trg áp dung theo QuyOt djnhsô 39/2020/QD-UBND 
ngày 15 tháng 10 nàm 2020 eüa UBND thành phO Ba Nàng ban hành Quy djnh 
djnh mire xây thjng dv toán kinh phi d&i v&i nhim i khoa hpc và cOng ngh eó 
sCr dvng  ngân sách nhà nirOc trén dja bàn thànli pho Ba Nàng. 
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Phi luc III 

CAC MAU VAN BAN, TAI LIEU QUY DNH 
TI QUY CITE 

(Kern theo Quy che ban hânh kern theo Quyet tjnh so /QD-UBND ngdy 
tháng nárn 2022 cáa Uy ban nhdn dan thânh phó Dd Nang) 

i. CAC MAIJ 
CIIU'ONG T1IINH 

THALNH PHAN HO SO BE AN BE XUAT THAM GIA 

Mu s6 01 Dan dAng k chü tn thirc hin dà an thuOc  Chtrcmg trInh phát 
triên cong nghip h6 trçx näm kê hoach 

Mâus602 Thuyátminhdán 

Mu s 03 Dv toán chi fiat kinh phi dà an 

Mu s 04 Báo cáo torn tAt boat  dng cüa don vj dàng k5' chü tn d an 

Mu s6 05 Giy xác nhn ph& hcip thvc hin d& an nau co) 

Mu s 06 Bàn cam kM thani gia Chircing trinh phát tri8n cong nghip h trçi 

Mu sá 07 H sa nàng lye  cüa cá nhân tham gia thirc hien d an 

ii. CAC MAIJ VAN BAN BANH GL& SO BQ, TIIAM BJMT, LVA  CHQN 
GIA CHUGNG TR1NH nE AN THAM 

Mu sA 08 PhiAu dánh giá so b h su d an 

Mk sA 09 Phi&u Sm dnh nOi  dung dà an 

Mk sA 10 Bang tAng hçxp kM qua thAm djIIh nØi dung dà an 

Mu sAil Phiu. thm djnh dy toán chi tiM kinh phi d an 

Mk sA 12 Bang tAng hqp kM qua thtm djnh dy toán ehi ti&t kinh phi d an 

Mau sA 13 Biôn bàn hpp Hi dAng thm djnh d an 

ni. cAc MAC Vt IIQP BONG, THANII TOAN, BANH GIA, NGffltM 
THU, THANII Lt llYP BONG THLIC III N BE AN 

Mk sA 14 Hcrp dAng thyc hin dA an 

Mk sA 15 Bang nghirn thu khAi hrçrng cong vic hoàn thàñh 

M&u sA 16 Bang ké chfrng tu dA nghj thanh toanlquyM toán 
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Mu s 17 Báo cáo t6ng kEt d& an 

M.0 s6 18 Báo cáo dánh giá, nghim thu d an cüa HQi dng nghim thu 
cap co sà 

Mu st, 19 Cong van d ngh4 dánli giá, nghim thu d an 

Mu s6 20 Phiu dánh giá két qua thçrc hin dè An 

Mau s6 21 Bién bàn t6ng hcp dành giá k& qua thixc hien  d an 

Mu s6 22 Biên bàn hçp Hii dàng nghim thu kát qua thvc hin d an 

Mu s 23 Biên bàn nghim thu dà an 

MAn so 24 Biên bàn thanh 1' hqp dng 
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M&u s 01. Don dàng k' chü frI thirc hin d an thuc Chuong trInh phát trin cong 
nghip h trq näm kê ho?ch 

CQNG HOA xA HQI Cat NGHIA YIT NAM 
Dc 1p - T do - H3nh phüc 

DUN DANG Kt 
Chü trl thuc hien d an 

thuGc Chirong trinh phát trin cOng nghip h tr nàm  

K.inh gui: Sâ Cong Thuong thành phá Dà Nng 

Can cü thông báo cüa S& COng Thuong thàuh ph6 Dà NAng v viec dà xuAt d au 
thuôc Chuong trmnh phát triên cong nghip hO tru näm.... , (Ten doit vj chü frI dé an) ãé 
xuAt thuc hiên âé an: .. . (Ten dê án)  

Tng kinli phi thvc hin dè air triu d6ng, trong do: 

- Kinh phi h trg tir ngan sách nhà nuâc triu dErng; 

- Kinh phi ngoài ngãn sách nhà nuàc triu dng. 

H6 so d xut d an bao gm: 

(Lit ké thdnh phdn ha so theo quy ct/nh tgi khoán 2Diu 7 Quy chexáy dvng ke1  
hoach, to chilec th?c hin vâ quán 15 Chwcng trInh phát triên cOng nghip hO ti'q trên cl/a 
bàn thânhphODdNáng) 

Chüng tOi xin cam doan nhfrng nOi dung vã thông tin ké khai trong h6 so nay là 
dung sr that. 

Kinh dA nghj S& COng Thuong thanh ph Dà N6g xem xét, t6ng hçxp, trinh HQi 
dOng thâm dnh nghién cüu, dtth giá dê nat dé an.!. 

ngày ......tháng nám20 

Thu tnr&ng don vj 
(Ho, ten, chG k vâ dóng dâu) 
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Mh s 02. Báo cáo thuy& minh d an 

I3AO CÁO THUYET MIMI BE AN 

Thuc Chirong trInh phát trin cong nghip h trq näm  

I. THÔNG TIN ClUiNG yE BE AN 
1. Ten d an  
2. Siy cn thi& và tinh phñ hqp cüa d an 
- Luçn giái ve se cn thiEt, tin/i cd'p bach, j nghia 13 1u4n vâ thvc tiên cña d an. 

- P/ian tIch, lam rö nhu cdu trong nzthc ve viçc trie2n khai, thcc hien  d an. 
- Can c& thvc hin d an: Chthig minh stcphus  hqp ctha S an vói myctiéu, S/nh 

hzthng vâ chuang trinh phát triên cong nghip hO trç bin ct/a ban thdnh phO Dâ Ndng 
Szrcxc cap có thám quyên phê duyt 

3. Muc lieu cüa d an 
- Lam rJ myc tiéu chung, muc tiêu cit tM cüa d an. 
4. Dot vj/d6i ttrqng thu hithng 

Neuro SJi twqng thy hw4ng cáa S an. DJi vOl cac hoqt 5ç5ng h3 trçx doanh nghip, 
neu rb SOi twçrng doanh nghip dr /den tham gia, tiêu c/il 4a chQn doanh nghip tham 
gUt. 

DJi vOl S an äâ xác S/nh cy thE San v/thy hwO'ng thI ghi rd thông tin nhz- sau: 
Ten don vj thi hu&ng  
Dia chifl  
Diên thoai:  Fax:  
E-mail: Website:  

Nguôi dai  dien theo pháp 14t:  
Chüc vu Dien thoai  

Giy CNDT/Giy phép dang k' kirth doanh s (cp 1&n thu...):  

do cp ngây tháng nàm  

5. Phm vi thiyc hin d an 
- Nêu rJphqm vi yE khong gian, thdl gian th?c hin Se an. 

1 6. Don vj chu tn tie an 
Téndanvi  
Dia ch1  
Diôn thoai:  Fax:  
E-mail: . Website:  
7. Chü nhiem tiA an (66i vol các ctE an thuôc  nhóm ctE an nghiên c&u, tie yEn, Sánh 

giá) 
Hp và ten:  
Ngây, thang, nàm sinh: Nam/N  
Hpc ham, hpc vj:  
Ten to chfrc dang cong tác  
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Dja chi th chirc  

Chücvu:  

Diên thoai:  Fax:  
E-mail:  

8. Các can ho thyt hin d an (di vat các Se an thu5c nhóm d an nghiên thu, hr 
van, dánh giá) 

Ghi nhz7i-ng ngze&i sJ có Song gop chInh thuç5c don vj chü fri 11mm gia thwc hien dé 
an, khónz qua 10 n,gtthi. 

TT 
Ily và ten, bye ham 

hçcvj T cbfrc cong tác NQi dung cong vic tham gia 

II. NC)! DUNG vA PHUtYNG AN TO CHU'C THIYC HIEN 

1. Mi dung d an 
Li Lumn gidi v v&c  thea ra nhfrng nc3i dung cáa d an 
Nêu rô co' SO' cho vic cy thl hOa myc tiêu vâ S/nh hzr&ng nhfrng nat  dung chInh cdn 

thiec hin trong Se an 

L2 Chi tilt nç5i dung hogt dç3ng 
Liét ké vâ S ta clii tilt nhüng nat dung ccn thijc hin dl giái quylt vdn d Sçt ra 

kê,n theo các nhu thu ye nhán hit, tat chInh vd nguyen v4t lieu. 
Ni dung 1'  
-Côngvic 1: 

- Cong vic 2: 

NQI dung 2'  
- COng viec 1: 

- COng viec 2: 

Ni dung 3,  
- COng vic 1: 

- COng vic 2: 

2. Phiro'ng pháp to chfrc, thiyc hin 
Lam 5 phwungpháp seth dyng g4n vat tirng nç5i dung chInh cüa d an, lam nhtr 

the nao Se Sat thrac các muc tiêu cáa Se an. Khá náng hpp tác vat các chuyén gia, Sat 
tácuytIndêthchiçn dêán. 

3. Tin d thyc hin các ni dung cüa d an 

TT Các ni dung, cong viec chü 
A A yeu; cac woe dánb giá chü y& 

Kt qua phãi d3t Thin gian (bAt 
d6, kM théc) 

1 NQidungl 
1.1 - COng vic 1 
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1.2 - Cong vic 2 
2 NOidung2 

2.1 - COng vic I 
2.2 -COn' vicc2 

iii. SAN P11kM CUA BE AN 
1. Kt qua và các san phm dç kiM 

(KIt qua dv kiln rô rang: djnh tInh vâ dnh hcpng, hzc&ng trec tiê'p dEn di 
tu-png thy hw&ng, xac dinh các yéu cdu cy the ye chat lwng san phdm cáa dé an) 

TT Ten san phAm Yêu cu ciia san ph&m Ghi chii 
1 Sánphâml 
2 Sánphâm2 

2. Hiu qua diy kin 

Phán tich hiu qua trtrc ülp vd gián tiê'p cüa d an dEn dJi tuQ'ng thy hw&ng nói 
rUng vâ ngânh cong nghip hO trçy thânh phO nói chung, cá trong ngdn hqn va dâi hqn. 
Phdn tick tin/i Ian tOa vd tin/i ben vüng cia cac kêt qud thvc hin dê an. 

3. Dr báo rüi ro và giãi pháp phông ngIra 

Dir báo các rüi ro có thE xáyra gay ánh hzróng tói hiçtmu qua cña d an, các giái 
phap phOng ngf.ra, giám thiS vâ khác phyc rüi To. 

IV. NELl CAU vA NGUON KINH PHf THC IIIEN BE AN 

1. Kinh phi thçt hin d an phân theo nguàn kinh phi 

T6ng kinh phi thrc hin d an d6ng, trong do: 

- Tir ngân sách xtha nuàc: dng; 

- Tü ngun tr cO cüa don vj thvc hin d an: d6ng; 

- Tü buy dng các ngu6n vn hcrp pháp khác: d6ng. 

2. Dir toán chi tit cho d In: 

2.1. Can cii' Ip dir than 

Néu ro nhthig can th lcp dv toán cho d an ('các thOng tu, ngh/ 6/nh, quylt 6/nh, 
báo glO thvc tê....). 

2.2. Diy toIn chi tth kinh phi thvc hin d an: Ph lçic dIth kern (Mu s 03). 

Dv toán kink phi chi tEt bao gm ni&c hâ trq d nghj Eu nguân ngán sách thdnh 
phO, nguOn kinh phi 601 &ng ('nêu cO,). DOi vol các dé an cO thOl gian thvc h&n  kéo dâi 
hon 01 nám tâi chinh, doii vf chü tn dé an thy dvng  nç31 dung va kin/i phi c/ia tirng nám. 

...,ngây ......tháng ......nárn20...... 
CHU NfflEM BE AN (nêu co) DON Vj CHU TM 

(Plc' ten vâ c/ill' k35 (Hp ten i'd chü lcj5, SOng dan) 
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Mu so 03. Dçr toán chi tiM kinh phi d an 

Phi luc 

Dç TOAN Cm TIET KINH PHI 

Dán:  

Thui1c Chiro'ng trInh phát triM cong nghip h trçr nàm  

Dan vi tInh: ddn (YND 

SIT 
Ni dung 
h3ng myc 
côngvic 

Co s& 
linh 

Doij 
vj tinh 

S6 
Itrqng 

Dot 
giá 

Thành 
tin 

long 
kinh 

phi d 
an 

Kinh 
phitir 
ngân 
sách 
nhà 

!IU*C 

Kinh 
phi 

ngoài 
ngân 
sách 
nhà 
nirot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tngcng 
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Mu si 04. Mo cáo torn t&t h03t dng cüa dot vj ding k cliii tn d an 

BAO CÁO TOM TAT IIOfl DQNG 
CUADONVIDANGKtCHUTRIDEAN 

Thuc Chiro'ng trinh phát trill cong nghip h try  nim  

1. Ten dot vj: 
Mm thãnh lap  
Dja chi:  
Diên thoai:  Fax:  
E-mail:  Website:  
Ngu&i dai  din theo pháp 1ut:  

Chüc vu Diên thoai  

2, Chüc fling, nhim viii vi host doug chIuh ciia dot vj 
(Tru-&ng hop doii vi chü ti-I cf an là doanh nghiêp cong nghip ho trq: nêu rô ngành 

nghê san rudE, kinh docsnh và linh viec hoqt dóng khdc ('néu co,) cia doii vi) 

3. Nguàn nhân 1yc cüa thin v 

4. Kinh nghim vi thinh tçu trong 3 nim flu nht lien quan d& d an cüa 
don vj (néu linh vcc chuyên mon có kinh nghim, so nàtn kinh nghi&n,  nhüng két qua, 
thânh tgu ctd ctgt thrac... Tne.&ng hçrp don vi chñ ti-I Se an i doanh nghip cOng nghp hO 
frr nêu Mt qua san ruth, kinh doanh trong 03 nám gdn nhdt) 

5. Co s& vt chat kj? thut hin cé lieu quan dn d an dtrçrc d xdt 
- Van phông, nba xu&ng:  

- Trang thit bj chü yu: 

6. Khã näng huy dQng các ngu&i von khác (ngoii ngân sách nhi rnr&c) cho vic 
thirc hiên d an 

- Vn tr c&  d6ng (yin bàn chüng ininh kern theo). 
- Ngun vn khác: dng (van bàn chüng minE kern theo). 

 ngdy......tháng nám 20 
Thu tru*ng dot '4 

(Hg ten, chfr 1g5, dóng ddu) 
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Mh St 05. Giy xác nhn phti hçp thirc hin d an 

CQNG HOA xA HQI dilti NGIITA VTfl NAM 
Dc 1p - Tir do- 113nh phüc 

GIAY xkc NR4N PRO! HQP THUd fflN DE ArM 
Thuc Chirong trInh phát trin cong nghip h try nàm. 

Kiith gun: S& Cong Thucing thânh pM Dâ Nbg 

1. Ten d an d xuAt thrc h1ên  

2.Donvjdängkchütrldhn: 

- Ten dun vj dãng lc5r chü frI d an  

-Djachi  

3. Don vj däng k phái hçrp thvc hin d in 

- Ten dun vj dang k phti hcrp thxe hin d án  

Dja ch1  

Diên thoai  

Ni dung cOng vic tham gia trong d an cña tt chüc ph6i hqp thkrc hien dugc tM hin 
trong ban Thuyêt minE ãé an dã gui S& COng Thucing thành phO Ba Nàng. Nêu dé an 
tr(rng tuyên, chüng tôi cam doan se tIch crc ph& hcxp thvc hien các cong vic dã dna ra 
dé hoàn thãnh tOt nhât và dung thOi hn mc tiêu, nOi  dung và san phãm cña dé án./. 

ngày.....tháng .... nám 
DUN Vj BANG Kt P110! HcIP 

THVC ifiEN BE AN 
(HQ ten, chü k35, ddng cidu,) 

ngây....thdng....nám 
DUN VI BANG Kt CHU Till 

THTJ'C IflN BE AN 
(Ho ten, chü kj, dóng ddu) 
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Mu s 06. Ban cam kt tham gia Chtroiig trmnh phát tn6 cong nghip h trq 

CQNG HOA XA 1101 CHIU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tv'  do- H3nh phéc 

BAN CAM KET THAM GIA CHUONG TRIM! PHAT ThEN 
CONG NGIflP HO TRQ 

Kinh gun: Sâ Cong Thuong thành pM Dã NAng 

Dnv[...Têndonvj...]dangk'chutrIdan" "thucChixongtrinhphát 
triên cOng nghiêp hO trq nAm xin cam kêt trong suOt thôi gian thrc hien dê an dam bão 
tuân thu day dà cáo nOi  dung sau: 

Sau khi hoàn thatth d an, don vj chuyn giao quyn sá hctu và quy6 sü dpng 
san phâm dé an cho Ccy quan quãn 1' Chuccng trinh (ngogi ith các san phdm là mdu, vat 
lieu hmnh thânh tic how a$ng nghiên cicu phát triên, &ng dyng chuyén giao và d'ói m&i 
cong ngh hong san xuát thie nghn sánphám cOng nghiêp hO tic; may inóc, thiêt bj vd 
các tâi san hCcu hinh thrqc d'du tie, mua thin tIe kinh phi hO trçl cüa thdnh pM dê phyc vy 
tr?c tiêp cho hoçzt d(5ng san xuát san phdm cOng nghip hO trçi ctha doanh nghip thy 
hzthng); dOng th&i cam kêt su dpng san ph&m cüa d an düig miic dIch; 

- Th%rc hiGn lien ttic các giai doan thuc Men  cüa d an trong ... nám (nam 20... 
den nãm 20..) dra trôn ccx sà nghim thu két qua dé an; 

- D an có nOi  dung chin duqc dáng ks', thvc hien và khOng sü dvng  ngun v&n 
ngân sách nba rnr&c tü cac do tài, dO an, du an, chuang trinh, nhiem  vii khác. 

- Cam két bã tn, huy dOng dü kinh phi tü ngun v6n khác ngoái ngMn Ngân sách 
Nhá nuóc dO thxc Men dO an thrqc phO dyt.I. 

ngdy .... tháng .... nárn 2Q. 
[TENBc1NWBANGKtCHUT1ñ 

THC llN nE Ar 
[THU TRU'UNG DON Yf] 
(Ho Mn, chü 1g5, dóng ddu) 
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MLz sO 07. HII s näng hyc cüa cá nhAn tham gia thçt hien d an 

HO SONANGLC 
CiJA cA NRAN TRAM GIA Twit kILN BE AN 

(Di vM các d an ngh ten c&u, tic vdn, dan/i giá) 

1. Thông tin co ban 

Hç và ten:  
Nám sinh:  Nam/Nir  
Hpc ham, hpc vj:  
Ccx quan - ncxi cong tác:  
Dja chi ccx quan:  
Chücvu:  
Diet thoai .Fax: Email  
2. Qua trInh dào tao 

Bc dào t3o Noi dào tao Chuyên mon Nàm tOt nghip 

3. Ouá trinh cOng tác 

Thôi gian (Tü 11am... dn tam...) Vj fri cong 
tác Co quan Bja clii co quan 

J 
A,. Ar •A - - A A 4. Cac de tai, de an, nhiçm vy da cm ti-i (trong 5 nam gan day, thuc lrnh we 

hoat dng cña dé an dé xuât thvc hin - neu co) 

Ten A ai, de an, 
nhiêm vy dã chil frI 

Th&i gian 
(bat dâu - kM 

thüc) 

Thuc Chrnrng 
trinh 

(nu co) 

Tinh tr3ng d tài 
(da nghim thu, 

chua nghim thu) 

5. ca d tài, d an, nhiem vv dãtham gia thrc hien (trong 5 nan gân day, 
thuc hIt we heat dng cüa dê an dé xuât thrc hin- neu có) 

Ten d tii, d an, 
nhiern vy dã tham 

gia 

Thôi gian 
(bat dau - két 

thñc) 

ThuOc Chuong 
trinh 

(nu có) 

Tinh tr3ng d tài 
(dà nghim thu, 

chua nghim thu) 

6. Các l&n thfrc, kinh nghim khác có hen quan dn heat  dng eüa dã an d& 
xuãt thirc hiên (nêu có)  

 ngây tháng nám 20... 
cA NHAN BANG Kt CHU 
Nm*M (Ho4.c TRAM GLA 
Tflçc }HN CHINII) BE AN 

(HQ ten vd chuè kj) 

TO ortc - Nm LAM v1c CUA cA 
NIIAN BANG id CHU NIHEM (H044c 

THAM (MA Till/C IflN cl]INH) BE AN 
(Xác nh4n  vâ dáng ddu) 

Dcrn vj dOng và së dânh thOi gian can thiêt dê 
Ong, Ba thu trI (tham gia) thirc hin Dé an 
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Mu s6 08. PhiM dánh giá so' b h6 so' d an 

TJBND THANH PHO DA NANG CQNG HOA xA HQI CHit NGIIIA VThT NAM 
sO CONG THUONG DOc 1p - T do - H3nh phéc 

LW NSng, ngây ... tháng ... nám 20... 

Thuc Chu'o'ng trinh phát trin cong nghip h trç' näm..... 
1. Ten d an: 

2. Ten don vj dãng k chü trI: 

3. Ni dung dánh giá: 

TT N?! dung 
danh gia 

Thu chi dánh giá 
KM qua 

Ghi chü 
Dat (ii g 

dat 
Hôscrd 
an  

x Hosunopdungthmhanquydinh o 0 

116 so dy dü tài liGu theo quy djnh u o 
Quyt djnh thàxthlapf Gthy chüng nhn 
dàng k' doanh nghip/ Cáo giây t& có 
giá tn pháp 1' tuang ducxng 

o 0 

Dcindangk5'(Mks601) o o 
Thuyêt minh dé an (Mu s6 02) o o 
Báo cáo torn tat hoatdOng cüa don vj 
chütridêán(Maus003) 0 

Dy toán kinli phi chi tit (Mu so 04) 
Van ban xác nhn d6ng ' tham gia thyc 

o hien dé an cüa cáo dun vj phOi hqp 
(Mh so 05) (nêu co) 
Cáo van bàn chfrng ruinh v khá nàng/ 

o o phuong an huy dQng vOn dOi üng (neu 
cO) 
Bàn cam kM (Mau só 06) o o 
Cáo báo giá thiêt bj, nguyen v3t 1iu, 
djch vi. . .dé thyc hin dé an (nêu co) 
Báo cáo tài chinh Mi thiêu 02 nãm gân 
nhat (neu co) 0 0 

TM lieu khác eo liOn quan (liêt kO chi 
tiet neu co) 0 0 

2 
ThuyOt 
minhde 

Dam bào nguyen tao xây dmg dO an 
ci 0 

an 
Dan vi 
chütd 

Dun vj chü fri dáp üng tat ca diOu ki4n 
tharngiaChuongtrmnh 

DOi tucxng 
thi huâng 

- Doanh nghip san xuat san phâm 
thuQc Danh miie san phâm NHTmi 0 
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tiên phát trin trén dja ban thành ph& 
- Các to chüc, cá nhan trrc tiêp tharn 
gia thvc hin các hoat  dQng phát triên 
cOng ngbip h6 trg tai  Dà NAng. 
(Theo quy 6/nh tqi Diêu 2 Nghj quyêt so 
53/2021/NQ-HDND ngây 17/12/2021 
quy 6/nh chInh sáchphát triên cOng 
nghip hO trq bin 6/a bàn thânh pM 
Dâ Aldng) 

6 Khh4n 

Ghi chü: 
(1) DM vOl tirng nQi dung, dáith du "X" vào 6 ttrang Ong. Truông bccp "Dat" sau khi b sung, 
lam rO thi néu rô tai cOt Ghi chñ hrong ftng, nêu dánh giá là "Kbông dat" thi nêu rö 1' do không 
dat tai cOt Ghi chá Wang frng. 
(2) D an duqc kt 14n là "Dat" khi tAt cà nOi  dung dixqc dánh giá là "Dg", d an dtrccc k& lu3n 
là Thông dat  khi cé it nhât mOt nOi dung duac dánh gia là "Không dat". 
(3) Tnthng hqp t cbuyen gia dánh giá theo nhóm thi Sn có thu k và by ten cUa tAt cá các 
thãnh vién trong nhóm. 

Ngir&i dánh giá hi 
(Kj)vâghir& 6áy6ihp, ten) 
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MAu s 09. Phi&i thm djnh ni dung d an 

UBND THANH PRO DA NANG CQNG HOA xA HQI CHiJ NGIth YLET NAM 
HQI BONG THAM DJNH DOe 13p - Tiy do -  Hnh phüe 

BEAN  
DâI'tSng, ngây ... tháng ... náni 20... 

PfflEU THAM BINH NQI DUNG BE AN 
Thuc Chtrotg trInh phát trin Lông ughip h trq nAm..... 

1. Ten d an d xugt thin hiên: 

2. Ten dot vj dàng k chã trI thwc hin: 

3. Ni dung thm djnh: 

Tiêu clii dánh gia HidMigdanhgiá llçso Tng . 
diem 

Dim . 
toi aa 

4 3 2 1 0 
1. Lun giãi v str  dn thi& và tmnh phui 
hop ella dUn [Muc 1.2] 

16 

- Sr c&n thit, tinh ckp bach, 9 nglhia 19 luin 
và time tin ella d an. o o o o o 2 

Sr phll hcrp ella d an v&i djnh huOng phát 
trién cong nghip h ftc vâ ehucmg tflnh 

o D 0 0 0 2 phát trién cong nghi3p h6 trçr tren dja bàn 
thânh ph Dà Nkg 
2. Myc tiêu, d61 tirç'ng th hir&ng, phm 
vi ella d án[Mycl.3,4,5] 

20 
Mye tiêu ella d an là cy th, to rang và 

khà thi o o o n 0 3 

D& ttrçxng thy hu&ng ella d S là phU hqp 
và duqe quy djnlI ciii th, rO rSg o 0 0 D 0 2 

3. NQI dung và phinng an t cMc thvc 
hin [Myc II] 

20 

- Thih h thóng, logic, day dll, tO rang ella 
eac nOi  dung thve hin dê an. 0 0 0 0 0 1 

Tmnh hqp 19, khá thi v phuong pháp th 
chllc time hiên do an. o o o o o 2 

- TinE hçip 19, khã thi vO tikn do thrc hiên 
các hoat dng ella dO an. o o o o o 2 

4. San phm và hiu qua diy kin ella d 
an [Myc IiIJ 

20 

- San phAm ella dO an phll hçp v&i myc tiêu 
và nOi dung thçe hin dO an. o o o o o 2 

- Hiu qua tIch e'je ella dO an dn dti tuçng 
thyhuàngvângânhcOngnghiêpMtrcy 
thinh phO Dà Nãng 

o o o o o 2 

- Tác dØng Ian tóa và tinh bn vfiug ella các 
kt qua thvc hiGn dO S. o 0 0 0 0 1 

5. Kinh phi thçt hin âO hi [Myc IV] 12 



19 

-TInhhcipgi&athngkinhphivanoj 
D D o 3 dung, két qua, sin phm dv hen ala dé an. 

6. Ning Iwe và kinh ngbim cüa dun vj 
chü tn thyc Men d In /'Hó so' náng 4w 
kern theoJ 

8 - NAng lvc,  kinh nghim ala t6 chüc chñ frI 

o o o o o 2 
dé an và to chüc phOi hap chinh thire Men 
de an (bao gom ca nang lvc nia cac ca nhan 
thuoc don vi tharn gia thvc hin de an) 
7.Tninhbàythuy&rninhdfln o o o o o 1 4 

Di&ntnghqp 0 o o o o 100 

Ghi chü: Dim dánh giá theo thang d16i: 

4 = RAt t6t; 3 = Tat; 2 = Trung bmnh; I = Kern; 0 = RAt kern 

Kin nghj cüa thành viên HQi dng thm djnh: (dánh dAu X) 

o 1. D nghj thvc hin dà an 

o 2. D& nghj thvc hin d an v&i cac chinli süa duói day 

o 3. Không thvc Men d an (co két qua dánh giá t6ng hqp là "Kern" hoc "RAt kern"). 

so' d an s nghf th41c hin ho4c d nghj thy'c hin có chinh sthzphaico dirn tdng hpp Mn 
hon 70/100 them vâ khóng cth tiêu chi nào bj dánh giá không diem (0 thêtn). 

Kiln nghj cdc nç51 dung cn chinh sü'a 

Thành viên Hi dàng thLn djnh 
(K* vâ ghi rö, day dü hQ, ten) 
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Mh so iø. Bang tng hç'p k& qua thm djnh ni dung d an 

UBND THANH PHO DA NANG 
HOI BONG THAM B!NH 

BEAN 

CQNG HOA XA HQI CITU NGHIA WET NAM 
Dc Ip - Tv do - H3nh phüc 

   

      

Dâ NSng, ngây ... tháng ... nám 20... 

BANG TONG HQP KET QUA THAM BJNH NQI DUNG BE AN 
Thuc Chrnrng trInh phát tSn cong nghip h trq nàm..... 

STT TênBán Don vi 
chü tn 

Kinh phi thvc hin 
(triu dng) long so 

di&n 
trung 
binh 

KMn nghj cüa Hi 
dng thm djnh Nguàn 

vOn 
NSNN 

Ngoài 
nguOn VOfl 

NSNN 

Thu' k Hi (long Chit tjch H! (lOng 
(Ho, ten vâ chib ,5,) (ho, ten và chü kfi) 
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Mk so ii. Phiu thm djnh dr toáll kinh phi d an 

UBND THANH PHO DA NANG 
HQI BONG THAM BIINH 

DEAN 

CQNG HOA xA HQI CHIT NGHIIA VI$T NAM 
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

   

      

Dâ 1'fSng, ngày .. tháng ... nám 20... 

PHIEU THAM B!NH lilY TOAN KINH Pifi DE AN 
Thuôc Chirong trinh phát tn6 cong nghip h trçr nám..... 

1. Ten d an d xuAt that hién: 
2. Ten dam vj dAng k cliii fri thyt hin: 
3. Ni dung thm djnh: 
3.1. Nhán xét, dánh giá chunz mac IJÔ hoàn thiên cM dir toán chi tiet kinh phi dê an: 

Tiêu clii Ce KhOng 
Dápfrngtr1dé,iungt&thin ....% 0 0 

- Ca sâ xay dung du toán sü dung dung, d&y âü cac quy djnh, thông o 0 
tir hiên hành (con hiêu lirc) 

3.2. Nhn xli clii tilt yE 4 toán kinh phi: (Néu j'kien nhan  xét nhQng hqng rnuc So 
trong thc toán c/nra phã /ipp, nen hiw chinh n/nt the nào là hpp 1j Vd sc b5 d? kién kinh 
phi) 

2.1. ' kiên nhan xét v ngun kinh phi NSNN  

2.2. t kin nh3n xét v ngu&i kinh phi dôi üng  

4. Kin ngh 

4.1. Du kin t6ng kinh phi cAn thiV triu dóng, trong do: 
a) Ngân sách ithà nuâc triu cfng 
b) Ngoài ngân sách nba nirâc triu dSng 
4.2. Dv ki&n kinh phi cat hang  miic cOng vic chinh: 

Don vi tinh: Triéu dn 
SU Ten h3ng mijc Tng kinh phi Tir nguMt 

NSNN 
Tin ngun 

ngoài NSNN 

I Hang  mxc cong viec 1:... 

2 Hang  mic cOng vic 2:... 

3 Hang  rnçic cOng vic 3:... 

4.3. Kin ngh khác: 

ngây thàng....nám.... 
Thành viên lli dOng thm djnh 

(KjSténvdghirô hp ten) 
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Mu s 12. Bang t611g hç kh qua thm djnh dr toán kinh phi d an 

CQNG HOA xA mM CHU NGHIIA VIET NAM 
Bc Ip - Tv do - H3nh phüc 

DâNSng,ngây... tháng...nárn20... 

BANG TONG HVP  KIET QUA TRAM DNH D1f TOAN JUN11 put E AN 

ThuOc Chuong trinh phãt trin cong nghip hö trq nAm..... 

TT Ten d an 
Ten t6 chüt 
dàng k chü 

trI 

Kinh phf d an do thin 
d xuit 

Ktt qua thm djnh cüa HDTD 
I(in nghj cüa 
HBTD v hng 
muc dr toán 

IinI phi chi tiM 
cn chinh sfra 

b sung 

Tong 
kinh phi 

Tir kinh 
phi 

NSNN 

T& kinh 
phi ngoài 

NSNN 

Tong 
kinh phi 

Tü kinh 
phi 

NSNN 

Tir kinh 
phi ngoâi 

NSNN 

1 (Chitie2ttgiphy 
4w kern theo cho 
tfrng d an) 

2 

Thu k 11i dng Chü tjch llOi dng 
(Hp, Mn vd chit Ig;) (HQ, ten và chit Ig5) 

UBND TI-IANH P1-JO DA NANG 
HQI BONG THAM DNH nE AN 
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MLi so 13. Biên ban hçp Hi ding thm djnh d an 

CQNG HOA xiA HQI cut NGHIA nfl NAM 
Dc 1p - Tv do - H4nh phüc 

Dd Ndng, ngây ... tháng ... nám 20... 

MEN BAN HOP HQI BONG THAM DI"H BE AN 
Thuôc Chirong trinh phát tSn cong nghip h trq 11Am..... 

I. Thông tin chung 
1. Quyét djnh thãnh l$p H6i d6ng: 

2. Dja dim và thai gian: 

3. S thành vien heti  dng có mat  trén thng s6 thãnh vien / ngu&i, 
Yang mat ngu&i, gôm các thành vien  

4. Khách môilChuyên gia tham du hoi Hôi d6ng: 
TT Hyvàtên DoiivjcOngtác 
1 
2 

5. Danh sách dà an dupe HOi  dng thm djrih dánh giá 

TT Ten d an Ten th chfrc dáng 
k chü trI 

Ten cá nhân 
dAng k32 chü tn 

1 
2 

II. Ni dung lam vic cüa hi dàng (gin chép cáa thw k5 hai  63ng,): 
1. Hid6ngdanghe: 

1.1 Ong/Bâ , Uy viên thu 1ç9' HOi  dng dcc 
Quyêt djnh thânh 1p HQi doug thâm djnh ho su dê an thuOc Chuang trmnh phát triên 
cOng nghip hO ftp nàm. 

1.2. OngfBá , ChU tjch HOi d6ng diu khin 
buoi lam viêc. 

2. t Mn cña các thành viên hQi dng 

2.2. Thm djnh nOi  dung d& an 

- Các thành vien HQI dng trao d6i, tháo h4n v cac nQi dung lien quan dn tüng 
dêáncuthë. 

- T6ng hqp kM qua dánh gia, chAm dim cüa HOi  d6ng di voi &ng dè an tai 
Bang tong hcip két qua than djnh nOi  dung de an (d'Inh kern [Mu sO 10]). 

2.3, ThAm djnh dr toãn chi tiEt kinh phi dè an 

- Các thãnh vién HQi dng trao dái, thão 1un v các nOi  dung lion quan d&i timg 
dO an ci the dupe thông nEat 1ra chpn & buàc thâm djnh nOi  dung. 

T.JBND THANH PHO DA NANG 
HQI BONG THAM B!NII 

DEAN 
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- Tong hçxp kêt qua thâm 4mb  du toán chi tiêt cüa ttmg dê an tai  Bang tong hçrp 
k6t qua tham djnh dv toán chi tiêt dé an (dinh kern [Mau sO 12]). 

2.4. Kt 1un, kién nghj cüa I{Qi c1ng 

T Ten d an Don vi chü trI Kin nghj cfla Hi dông 
thm dinh 

I 
2 

(Kiên nghj cáa Hi dóng thdrn a'jnh ye nôi dung can chznh tha, ho cüa Be an tqi 
Phu li-ic dInh kern Biên ban nay). 

HQi dng thAm djith dã ngh SO Cong Thuong trinh CM tjch iJy ban nhan dan 
thành phO xem xót vã quyêt djnh./. 

Thu k Hi dàng 
(Tic,, ten vâ chfr Jg) 

ChU tjeh Hi d&ig 
(Ho, ten vd chü lg.9 
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Phyluc 

MEN NGII! CiJA HQI BONG TRAM BJNH yE NQI DUNG CAiN CHINII 
STYA, BO SUNG CUA BE AN 

Thutc Chu'oiig trinh phát trin cong nghip h trq näm..... 

1. Tônd&án: 

2.Dcrnvichütrid&án: 

3. Các nØi dung yéu cAu chinh süa b6 sung 

3.1. Dcfi vol báo cáo thuylt minh d an 

3.2. Dái vOl ci? toán kinh phi d an 

Thir k Hi dàng Chü tjch Hi (fang 
(ho, ten vâ chiT- k5) (I-Jo, ten và chI k0) 
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Mu s 14. Hçrp ding thrc hin d an 

Ten d an: 

CQNG HOA xA HQI cniU NGIIIA VIT NAM 
Bc 13p - Tv do - Hnh phüc 

Dâ Nng, ngây ... tháng ... ndtn 

HQP BONG THC ITIVN nE AN 

(Chuong trinh phát trin cong nghip h trq nãm 20...) 

SJ:.. 120. ./HD-SCT/CNHT 

Can cit BØ Luât dan su nãm 2015; 
CAn cit Quy& djnh s6 .quy djnh chitc nAng, quyn han  cita Sâ COng Thuang 

thânh phO Dà NAng; 

Can cit Quy&t dnh s6 68/QD-TTg ngãy 18/01/2017 cita Thu tithng Chinh phit yE 
viec phé duyt Chircing trinh phát triên cOng nghip h trçc ICr nAm 2016 den nAm 2025; 

CAn cit Quy& djnh s 10/2017/QD-TTg ngày 03/4/2017 elm Thit tiràng ChInh 
phit ban hành Quy ché quAn 1' va thvc hin Chucmg tthm phát triên cong nghip ho 

CAn cit Thông Ut s6 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cita BQ tru&ng BQ Tài 
Chinh hirthig dk 13p, quán vâ sit dpng kinh phi Chuong trinh phát trién cong 
nghip ho trq; 

Can cit QuyEt djnh s . . ./QD-UBND ngày... /../... cita UBND thành ph Ba 
Nthig ye vic phO duyt Chuong trmnh phát triên cOng nghip h6 trçi trén dja bàn thành 
pM FM NAng giai doan ...; 

Can cit Quyt djnh s . . ./QD-IJBND ngày... /../.. cita UBND thAnh ph EM 
Nng ye viec ban hành Quy ché xay dvng  kê hoach, tO chitc thrc hien Va quAn 1' 
Chuong tHnh phát trién Cong nghip h trq trén dja bàn thành phO EM NAng; 

CAn cit Quy& djnh só .. ./QD-UBND ngây... /../... cita Chit tjch UBND thAnh 
phO Ba Nàng pM duyt Chucxng trinh phAt thin cOng nghip h trq trén dia bàn thành 
phO Ba NAng nAm ....; 

Can cit Quyát djn.h s6 ;.../QDUBND ngày ..../. ....... cita UBND thAnh ph Dà 
NAng ye viec giao chi tiêu kê hoach  phát tHen kinh té-xä hØi, quôc phông-an ninE và 
dv toán thu, chi ngân sách Nba nuàc nAm 20.... 

CAn cit...[cac vAn bàn có lien quan khác]. 

HOrn nay ngày tháng .....nArn ....., hai ben gm có: 
Ben giao (Ben A): S& COng Thirong thinh ph6 Ba N&ng 
- Dia chi: T&ng 19 flung tarn hành chInh thành ph Ba NAng, S6 24 duông Trn 

Phit, phi.r&ng Thach Thang, qun Hal Châu, thành phO Ba N&ng 
- Diên thoai:  
- Nguäi dai dien;  Chite vi:  
- Tài khoãn s6: ; ti: Kho bac  Nhâ nuóv thAnh ph6 Dâ Nâng 
(Kern theo Giáy ñy quyên ngây  tháng ......nárn 20... cáa Giám dc 56 Cong 

Thwcng (Nêu co) 
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Ben nhân (Ben B):  (Ten Don vi chü trI thirc hiên dê all) 
-Diachi:  

- Din thoai:  Fax:  
- Nguäi dai diOn:  Chftc vu:  
-Tàikhoánsé,: ;Môtai  
-Mas6thuá:  
- Ma s6 quan ho ngân sách (nu co)  
Hal Ben th6ng nht k két hgp dng thvc hiOn D an thuOc Chixang trinh phát 

triên cOng nghip h6 trçx nàm 20.....(san day gQi tAt là Hçxp dOug) theo nh&ng diêu 
khoãn duti day: 

Din 1. N! dung cong vic, giá trj hçp d6ng và th&i gian thrc hiOn 
1. Ben A giao cho hOn B chü frI thuc hiOn  D& an: ...[Tên d an theo Quyt 

thnh], thuQc Chucxngtflnh phát triOn cOng nghip h frq nAm 20.....theo các nOi  dung 
trong ThuyOt minh dO an dã duac phO duyt tai Phii  ilic I dInh kern hqp dOng. 

2. Th&i gian thijc hiOn:  
3. Giá frj hcrp dng là t6ng kinh phi Ngân sách nba nuóc h trq dé thvc hiOn Dé 

an: SO liOn: dong BAng chit: doug). Chi tiOt theo Ph%i lc I dInE 
kern hap dOng. 

Giá tr hap clèing giám tucxng üng nu dan vj chñ tñ khOng dam bâo kinh phi dci 
üng (nOu co) dirçic phO duyét, my nhiên phãi darn bàn t' l dOi frng tOi thiOu theo quy 
djnb. 

4. K& qua, san phm cüa d an 
HOn B chju trácb nhiêrn chü frI t6 chüc trin khai d an vol kM qua, san phm 

nhu sau: 

STT KM qua, san phm Dot vj tInh s6 luqng Ghi chü 
1 

2 

3 

(Chi tit và yOu c&u dãi vol v k& qua, san phm cüa dà an duqc nOu trong Thuyt 
minE dO an tai  Ph igc 1 dInh kern Hap dOng nay). 

Diu 2. Quyn và nghia vii cüa ben A 
1. Ben A có cac quyn sau: 
a) DjnE k' hoac dot xut kigrn tra viOc thc hin hap d&ig cüa ben B và yOu c&u 

hOn B diOu chinE, khAc phiic sai sot (nOu cO); 
b) T6 chüc dánh giá, nghirn thu kM qua thvc hiOn dà an cüa ben B theo các yOu 

câu, chi tiOu trong ThuyOt minh dO an và các Phi lic kern theo Hap dOng; 
c) lit ch6i nghim thu san phm khOng dat  yOu c&u chM luqng; 
d) Dan phuang dinE chi toàn ho hojc mQt phAn nOi  dung cOng viOc cüa hgp dng 

dà k9 vol ben B trong trithng hap: 
- Ben B cO banE vi vi pham pháp 1ut ành huOng dn tiM do vã kM qua cüa d& 

an, ho.c ben B vi pham cac diOu khoàn cüa hqp dOng. 
- Ben B bj phá san, giài th hoc chuyM nhucrng toãn bo kh6i hrqng cOng viOc 
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theo hgp d6ng da k vói ben A cho cá nhân hoac  t6 chüc lcháe. 
2. Bôn A cé các nghia vçi sau: 
a) Cung cp các thông tin cAn thi&, h tra, hm tra, giám sat qua trtnh thi,rc hien 

càa ben B, kjp th&i xem xét, giãi quyêt theo thâm quyên cac kiên nghj, dé xuât càa ben 
B hoc các van dé phát sinh trong qua trinh thrc hien hop dông; 

b) Cp kinh phi h trçr tCr Ngân sách Nith niró'c cho ben B thrc Men  hop dèng 
theo kEoán 3 Dieu 1 cüa Hçip dông vâ theo dánh giá kêt qua lien dQ thvc Men; 

c) PM duyt k hoach Iva chpn nba th&u d6i vOi phAn kinb phi thyc hien d an 
duccc chi trâ tCr ngân sách Nhà nu&c; 

d) Ph6i hop v&i ben B trong viec th 13' san phkm duçic tao ía tCr kk qua d an 
(neu co) theo quy djnh hien  hânh; 

d) Theo döi, thanh 13' vâ quyt toán hcrp dng v&i ben B theo quy djnh hin hank 
Diu 3. Quyn và nghia vi ella Ben B 
1. BênB có the quy&i sati: 
a) Chü dng triM khai the cong viOc lien quan tâi viec thyc hien  D an; 
b) KiM nghj, d xu&t diM chinh các nQi dung trong Hop dMg khi cAn thi&; 
c) Yêu câu ben A cap dll lcinh phI khi hoàn thânh nOi  dung cong viec, dirge 

nghim thu vã chap bath dày dü cac diêu khoãn cüa hcrp dông. 
2. Ben B có the ngbiia vit sau: 
a) T chüc thirc hiçn dAy dü cácnOi dung d an dáp üng các yêu cAu v nQi dung, 

phucing an tHen khai, kêt qua san phâm và tiên do thyc hen theo ThuyOt mirth và Du 
toán chi tiêt dâ dtrcxc phO duyt; 

b) Xây dyng k hoach  lya chyn nba thku thAu d& v&i kinh phi thvc hiên d an 
&rgc chi trâ tfr ngân sách NM nuót do ben A cap, phôi hop v&i ben A dO lam thu tyc 
trinh phé duyêt kO hoach km chçn nhà thâu theo dung quy djnh cüa pháp li4t; 

c) ChAp hành cac quy djnh pháp 141, quy ch quãn 13' Chucrng trinb va nhüng 
yea thu cüa ccr quan quán 13' trong qua trinh thyc Men Hop dOng; 

d) Báo cáo hOn A v& tmnh hmnh thvc Men  hop d6ng theo djnh k3' (hang qu3' h4c dOt 
xu&t) theo quy djnh và theo dáng HO so thuyOt minE dO an cüng thu yOu cãu cüa Mn 
A. NOp  day dü ho so vá kOt qua, san phâm dO án,phc vv nghim thu (nhtr sO 1iu diOu 
tra, kháo sat, cac san phâm trung gian, bo phn can thành san phâm chinli dlla dO an...) 
phñ hop vâi khOi hrçrng cong viec hoân thãnh; 

d) Thyc hien Jim tr& h so chCrrig tfr dè an theo mat  djnh,  tao  thu  hen thuan igi 
va cung cap day dü thông tin cho the co quan quán 13' trong viec giám sat, kiOm tra, 
thanh tra dOi vOi dé an theo qay dji±; 

e) Sfr dung  kitE phI h thy dung di tirgng, dâng miic dich, dung các quy djnh 
cüa pháp 14t; 

g) Co trách nhiern M chüc nghim thu cAp co sà tnrâc khi hQi d6ng nghim thu 
tiên hân.h nghim UndO an; PhOi hop càng hOn A dé tiên hành nghim thu, quyOt toán 
dO an, thanh 13' hop dOng theo quy djnh hien  hành; 

h) Co trách nhient dam báo dAy dCi vn d6i frng d. dirge phO duyt (nu cô). 
Trong tnr&ng hop không dam báo dirge nguOn von dOiüng lam ãnh hithng dOn tiOn do 
va két qua thyc Men dO an, ben B chju trách nhiem bôi hoin kinh phi dirge M trg t'r 
ngân sácb nba rnthc hoc dung thyc hien dO an. 
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Diu 4. Bâo dam thc hin Hqp dng 
Ben B thrc hien bào dam thvc hin hcrp d6ng theo các yêu cu sau: 
1. Th&i gian nôp báo dam thuc Men hcrp clErng: trong vông ... ngày lam viec ké t 

ngày k5' hcip dông. 
2. Hinhthi[xc bäo dam thuc hien hap dãng: djt ccc, kr  qu' hoac  Thu bão dam cña 

Ngân hang, to chüc tIn dung hoat  ctng hap pháp tai  Viet Nain. 
3. tn báo dam thc Men hap dng: 10% giá trj hap dng, tuong ducing vói so 

tiên: ... dong (Báxig chTh .... 
4. lliu 1rc cila báo dam thrc hinhcxp dng: th ngày hap dng cO hieu  1rc cho den 

ngày các ben hoãn thãnh nghia vt hap dông. 
DiM 5. Tm frng, thanh toán vi quy& toán 
1. T?m  üng lcinh phi thvc Men (&y theo tieng d an cy the): 
Ben A t?m  üng cho ben B, môt thn san khi hap d6ng cO hiu 1c vâ không vtrgt qua 

30% gia frj hap dong, tuang throng so tiên là  (Bang chfr: )  
Ho so tarn  üng bao gOm: 
- Hop dng thçrc hien dà an dã k; 
- COngvàndnghitamüngcüabênB; 
- Bão dam thuc Men hop dng theo Di&u 4 cüa Hcrp dàng. 
2. Thanh than (tüy theo titng d an cy the'): 
a)Thanhtoanlkn l(ne'ucó):... 
b) Thanhtoán1kn2:... 

(Jiá fri hoàn thành ducxc nghim thu ducxc xác djrth theo quy djnli vâ theo Diëu 8 
cUa Hap dOng nay. 

2.3. Dèrng tin và hinh tine thanh toán: 
- Dng tin thanh toán: VND 
- Hmnh tine thanh toán: Chuyn khoán 
2.4. H so thath toán bao gm: 
- COng van d ngh thanh toán cüa ben B; 
- Bang nghiin thu kh& luçrng cong viec  hoàn thành theo quy djnh; 
- Bang kO chüng tfr dé ng thanh toán theo quy dinh; 
- Cáe tài lieu, chrng tfr có lien quan theo yeu cAu cña ben A. 
DiM 6. DiM chinh vi dmnh chi hqrp dóng 
Trong tnthng hap có sv di&u chinh h$c dinh chi hap dhng thi hai ben phái thông 

báo kip  thai bang van bàn de cüng nhau xem xét, giài quyêt dam bão phü hap vési cac 
quy cljnh quãn I' Chuong trinh vâ cáe quy djnh khác có lien quan. Tat cã phi 1ic, sfra 
dM doi vói hap dOng phài ducrc 1p thânh van bàn và cO bieu lye khi duqc dai dien cô 
thãm quyén cña the ben ks'  và dông dâu. 

DiM 7. Et khã khing 
Trong qua trinh thyc Men  hcip dàng, nu phát sthh si hen  bAt khà kháng theo 

quy djnh cña pháp 1ut rim: thiên tai, djch hoa, chién tranh, sy thay dôi phá.p luat, Co 
chê, chinh sách cña Nhà rnthc, doanh nghip bj phá san hay các sy hen  khác nAm 
ngoài khã näng phán doán và Ichäc phic cüa the ben lam cho mOt  hoc hai ben không 
the thyc hien  dirge  mOt  phân hay toàn bo nghia vu duoc quy djnh tai hop dOng nay, thi 
ben bj ành huãng twc  tiëp cüa sir kien  bat khá kháng cé trách nhiem thông báo kip 
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th&i cho ben Ida bkng van bàn, dng thôi th chüc Ip  Biên bàn dánh giá thit hai  do sr 
kiên Mt khá kháng fly ra dé lam co sà xem xét giài quyét vi hành vi vi pham hap 
dng cüa Ben dá không bj coi là có 1i vi không phii chju trách nhim tri.xOc Ben kia. 

Diu 8. CMm dth llçrp dàng 
1. Hap dng nay chAin düt trong càc tnr&ng hap san: 
a) Hai Ben da thvc hin xong cac nghia vi ducic quy djnh tai  Rap dng nay, Hap 

ddng dã két théc vi duccc nghim thu; 
b) Hai Ben thoa thuan chAm dfrt hqp d6ng truOc thai han; 
c) Hap dng bj don phirong dinh chi theo quy djnh tai  Diu 6 cüa Hap dng nay; 
d) MOt  hoc hai Ben lam vio tinh trang bAt khi khang theo quy djnh tai  Diu 7 

cüahcxpdôngniy; 

d) Ben B lchông np h so d dánh giá, nghim thu theo quy djnh cUa pháp 14t. 
2. Xü 13' tài chinh khi chAm dfrt Hap dng: 
a) D6i vâi trtrâng hap Hap ding dà kM thüc và D an duçic nghim thu: 
- Ben A chAp nh9n thanh toán dAy dü kinh phi cho ben B dói vOi d in du?c HOi 

dMg nghim thu dinh giá müc "Dat" hoc "Dat có chinh süa"; 
- Ben B hoin tn ngân sách nhà nuàc d6i vOi dè an mi Hi d6ng nghim thu dánh 

gii rnüc "Không dat"  hoc kirth phi áã cap nhixng chin sü dvng;  trü tnthng hap do 
nguyen nhân bat khi khing hoac cac trtrong hap khách quan khác duqc co quan có 
thâm quyên xem xét qay djnh cu the. 

b) eM vói tnr&ng hop hai Ben thôa thuan  chAin dut Hap dbng: Truâc khi mQt 
Ben muon don phucrng châm düt hap dông thi phii thông Mo bàn van bàn cho Ben 
cOn lai tn.rO'c 28 (hai miwi tam) ngiy, nêu rO 13' do chim ckrt hap dOng. Hai Ben ciXng 
nhau xic djnh lchOi hrgng cOng viec  ben B da thrc hien dé urn can c thanh toán so 
kiith phi ben B da ding nhàm thvc hien Hap dOng vi thu hOi sO kirth phi cOn lai  di 
cap cho ben B. 

N& Ben chAm dfrt hop dng không thông báo cho Ben cOn lai  mi gay thi@ hai 
cho Ben cOn lai thi phii bOi thuong thi@ hai  cho Ben cOn lai. 

c) Di vài tnthng hap Hap ding bj dinh clii th?c hiên theo Di&u 6 cüa Hap d6ng 
nay: Ben B có trách nhiem hoin tn so kinh phi di tam  frng, thanh thin (sau khi quyét 
tom khôi krgng cOng viec di thvc hen) trong khoing thai gian 30 (ba mimi) ngiy ké 
tr ngày tO yin bàn thông báo. 

Diu 9. Thanh 1 hqp dng 
1. Hap dng hét hieu 1c k th thai diem chAm dirt hap dng vi cac ben phii 

hoàn tat thu ti,ic thanh 19 hap dôn trongth&i gian không qua 30 (ba muoi) ngiy ke tfr 
ngky thông Mo châm dirt hap dông (neu cO), tth tnthng hap các ben có thOa thun 
khic. Ngoii thai gian nay nêu mOt  Ben khOng urn cac thu We thanh 19 hap dOng thi 
ben ida thrqc toàn quyén quyét djnh viec  thanh 13' hap dông. 

2. Ben B tO trách nhiem nOp  cho ben A kM qua, sin phAm dà an; tninh chfrng tfr 
g6c cira de an vi cat tài lieu  lien quan khác, sau dO ben A hem tra, tO chirc dinh gii 
nghim thu vi thanh 19 hap dông. 

Diu 10. Giãi quyêt tranh chAp 
1. Tnthng hap có vtrong mAc trong qua trinh thvc hien hccp d&ng, các Ben n6 lvc 

tOi da chà dQng bàn bc dé tháo g& vi thuong hrçxng gui quyét. 
2. Twang hap khOng dt duqc thOa thun gita tic Ben, viec gui quyét tranh chAp 

thông qua hOa gui, trçng tii hoac  tOa an gui quyêt theo quy djnh cia pháp 1ut. 
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Diu 11. Diu khoan thi hành 
1. Hai Ben cam kM thire hiên nghiêm tác cat diu khoan cüa Hyp dng. 
2. Viéc quán 1' tài san hInh thãnlì thông qua thin khai thvc hien dé an (néu co) 

phãi tuân thu theo Luât quán 1, sir dung tài san cong và các quy djnh hin hành. 
3. Hop dèing nay có hiéu hic k4 tü ngày ben B thuc hiên nghia vi np bão darn 

thrc hin hçrp dông. 
4. Hcrp dng dixcic 1p thành 08 bàn cO già trj nhtr nhau, ben A gift 05 bàn và bôn 

B gift 03 bàn.! 

BENA BENB 
SO CONG T}IIR1NG [Ten thin vi] 

[Da! d!ên] 
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Man s6 15. Bang nghim thu kh& hryng cong vic hoàn thành 

CQNG HOA xA HQI Cut NGIIIA YIfl NAM 
D4c Ip - Tiy do - H3nh phüc 

BANG NGfflEM THU KHOI LCç1NG CONG VIC HOAN THANH 
Ten d an: 

ThuQc Chuung trinh phát trin cong nghip h trq nãm..... 

Co quan chü tn thrc hin: 
Thai gian thçrc hin: 
Can c& Thông tws 29/2018/TT-BTC ngdy 28 tháng 3 nám 2018 cüa BQ trw&ng 

B Tat ChInh hw&ng dan 14p,  quán lj vâ th dyng kinh phi Chwcng trInh phál trién 
cong nghip ho trcz 

Can cz vâo Hop dng sJ . ../20. ../HD-SCT/CNHT k) ngây tháng nám 
20 gi&-a S& Cong Thicung vâ (tên doii vj th?c hin dé an); 

Can c& vâo tign d trihi khai thvc ti, don vi ........báo cáo khJi lwqng cOng 
viêc hoân thdnh vâ giá t,-j thgc hin tü ngây. .. tháng...nám.... den ngdy 
....tháng....nám.... nhwsau: 

1. Khái hrqng cOng vic hoàn thinh: 

STT 
Ni dung 

(Theo tilt, do thyc hiçn 
n3idungdan) 

Thbi gian 
hoàn thành 

Kh qua hoàn 
thành Ghi chñ 

2 

2. Kinh phi thc hin hoàn thành: 

Doii vi tin/i: ddn 

STT 
Ni dung 
hang muc 
cong viEc 

Giá trj thco hqp dàng Giá trj dä hoin thinh 

NSNN h trçr Nguàn khác NSNN h trç Ngun khác 

Tng cong 

- Giá ui hcip dng (NSNN h trci) dng (BEng cit ) 
- Giá frj duqc nghim thu (NSNN h trq): dng (BEng chfr ) 
- Giá tr dã tm frng, thanh toán (NSNN h ftg) dng (BEng chü......) 
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- Gia trj con 1i phài thaith toán (NSNN h trq):  dng (Bang chTh.) 

Kh6i krang cong viec hoàn thàrth cac giai doan sé duqc nghim thu tOng the khi 
dé an hoàn thành, dcm vj chñ tn dé an chiu trách nhiêm ye chat lacing san phâm thvc 
hiên và báo cáo. 

Biên ban nay ducic lap thânh thành 05 bàn. So Cong Thuong gift 04 bàn, don vj 
thu tfl dê an gift 01 bàn.!. 

ngây tháng nám.... 

041 DIN SO CONG THUTING TP 
DA NANG 

(K ten, cfóng du) 

D4LDINDc1Nfl. 
(TK) ten, a'óng c1u) 
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M&u s6 16. Bang kê chfrng tfr d nghj thanh toánJquyt toán 

Don v4 CQNG HÔA xiA HQI CHU NGIIIA VIfl NAM 
DQc 1p - Tv do - 113nh phüc 

 ngây  tháng náin 20 

BANG icE CHITNG Tt DE NGHT THANU TOA1'4/QUYET TOAN 
D áw  

Thuc Chirong trInh phát trin cong nghip h trq nAm..... 
ella HQp dông sO .. .120.. ./HD-SCTICNHT ngày... tháng  näm  

So 
TT 

Ni dung chi 
Hóa dot Chfrngtir 

So tiên 
(dvt: dng) 

Ghi chü 
s6 Ngày/tháng 

/nàm 
• So Ngay/tháng 

/näm 
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 

Tng cng 

Tong s6 tin b&ng thu  

Ghi chü: Dcm vi chü fri chju trãch nhim quãn 1, lisa gilt h so, hóa don, chfrng tr 
quyêt toán flea trên theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Chll nhim d an 
(i4u có) 

Di din pháp 1ut 
K toán trutng ella don vj chll trI d an 

(Kj. hp ten,) (1(9, h ten) (Kj5, hQ ten, Song du,) 
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Mk s 17. Báo cáo tong k& d an 

BAO CÁO TONG KET BE AN 
Thuc Chirnng trmnh phát trin cOng nghip h trq nàm  

Ten dé an: 

CoquanchütrIthuchiên: 
Chñ imiem S an (n&u co): 
Th&i gian thgc hien: 

I. TONG QUAN yE BE AN 
1.Dtvnd 
- Nêu rö M cánh và se cdn thittphái thec hin d an. 

2. Muc tiêu ella S an 
- Nêu rô muc tiêu cüa viéc thwc hién d an. 

3. Phm vi và d6i tirqng thy hu*ng 
- Nêu rô ph am vi thu-c hiS va di twang thu hu-àng (dInh kern baa cáo v doii 4/ ddi 
twcxng thy hwáng,) 

4. Ni dung vl phtrong pháp t chfrc thvc  hien 
- Lam rô các nôi  dung vâ phwangpháp tá ch&c th?c hin o an. 

H. CAC KET QUA CHINH CUA BE AN 
- Mo tá các kEt qua vii sin phdm chInh cña 6 an theo cic ni dung cOng vic dd thccxc 
phé duyt trong Hqp dOng vii Thuyét minh dé in (chi tiêt thea bang sew). 

STT K& qua, sin phm tmnh St Iirqng 
-s,.. A A. x eu cau doi 

v&i sin phm Ghi chll 

1 

2 

III. KIET LUA4.N vA MEN NG}U 
- Néu nhicng kEt hØn cabán ngn gpn, t4p trung viio ira l&i cho tnyc tiêu cáa d in vii 
vic dip &ng cáa các Mt qua, sin phám thvc hin de in so vóiyéu ciu cáa C'hwang 
trInh phil lrién cOng nghip hO trcr IrS 6/a bàn thdnh phO Di Ndng. 
- Néu các kiê'n nghi v vic s& dynginhin rng/ap dyng th gui t/wc  hin d an cho 
các hogt d$ng tiép thea cia Chu-o'ng trInhphát tréS cOng nghi hO trçr. 

w.PH1JLçCCUABAOCAO 
- Bao grn toin bçS các Phu lyc 115 quan d~n dJ in, cdn hje dé' urn sang tO vi ham 
chinh bio cáo tOn; hQp 4 dánh gii Mt gui th13-c hin dé in (Vi dy: Biên ban nghirn 
thu/ty-dánhgiácipcasá, ...). 

ngiiy......thing  niim 20.... 

nit NHIEM BE AN THU TRUUNG BGN Vj CIIU Till 
(Nu cé) 

(K3; IS) (1(3; ten, thing du) 
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Mu s 18. Báo cáo dánh giá, nghim thu d an (4p co so') 

BAO CÁO BANH GL4, NGHIEM THU BE AN CUA HQI BONG NGfflM 
THU CAP CO SO 

Thuôc Chuo'ng trInh phát trin cong nghip ho trq näm 
Ten d an: 

Ccx quan chü fri thvc hin: 

Chü nhim d an (nu co): 

mM gian th?c hin: 

I. TONG QUAN yE BE AN 
1. Dt v&n d 
- Nêu rö bi cánh vá se ccn thitphái thwc hin d an. 

2. Muc tiêu cüa d an 
- Nêu rö muc tiêu cüa viéc thiec hiên ct an. 

3. Phm vi si d6i tirqng thy hirO'ng 
- Nêu röphgm vi thvc hWn  vá di tzepng thy hwthig ('dinh kern báo cáo v don vj/di 
tuqng thy hzráng,) 

4. Ni dung và phiro'ng pháp t6 chfrc thyc hin 
- Lam rô các ni dung vá phwo'ngpháp tá chIt-c thyv hin d an. 

IT. CAC KET QUA CHINH CUA DE AN 

- Mo tá cthc kt qua vd san phdm chinh cüa d an theo các nai  dung cOng vic dã dwqc 
phé duyt trong Hc.rp SOng vá Thuyêt minh Se an (chi tiêt theo bang sats). 

STT A Kh qua, san pham Bo'nyi 
s6 hrçrng Yêucàudái 

.. .. . 
voi san pham 

Ghi chü 

1 

2 

III. KET LUiN vA KIEN NGIIj 
Néu nhiing kit luan  cc bàn ngn gpn, tap trung vdo trá lO'i cho myc tiêu cüa d an vd 

vic Sap 1mg cIta các két quá,sán phdm thvc hin Se an so v&i yêu cáu cüa Chwcng 
trinh phát trién cOng nghip hO trq trén S/a bàn thdnh phO Dâ Ndng 

- Néu các kiê'n nghj v vic sIt- dyng/nhán rç5ng/áp dyng kit qua thvc hin d an cho 
cdc hogt 5ç5ng tiêp theo cIta Chz4-cng trinh phát triOn cOng nghip hO trçx 

IV. PHV LTJC CUA MO CAO 

- Bao gdrn toàn bç5 các Phy 4w lien quan Sn d an, cdnthit SE lam sang tO vd hoàn 
chinh baa cáo tOng hop 4  dánh giá kêt qua thvc hin Se an (Vi dy: Biên ban nghim 
thu/4rdánhgiácápccrsct, ...). 

ngdy......tháng nárn20.... 

CHU NHTEM BE AN (n&i cé) THU TRJXONG DUN VI CHU TB! 
(K35 ten) (K5 ten, thing du) 
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Mu s 19. Cong vAn d nghj dánh giá, nghim thu d an 

TEN DUN VI CQNG ITOA xA HQI CHU NGIIIA VIfl NAM 
Bc 1p - Tv do - H3nh phüc 

S8 /  

CONG VAN nE NGHTI DANH (MA, NGHIM THU BE AN 
Thuc Chirong trmnh phát trin cOng nghip h trq nm 

Kinh gui: S& Cong Thuang thãth phó FM N&ng 

Can ci Quyt 6/nh sJ /QD-UBND ngây tháng  nátn 20....cia Uy ban 
nhán dan thành phó Ba Ndng ye vic ban hânh Quy ché xdy dvng  ké hoqch, to chz'cc 
thu-c hin và quàn 1j5 Chwo'ng trmnh phát ti-len cOng nghip hO trq ti-en 6/a bàn thânh 
phO Dâ Ndng; 

Can cü vào Hop thingsd .../20.../HD-SCT7CNHT/91 ngày tháng nàin 20 
gUM S& COng Tiucong và (ten doii vi thvc hiçn d'ê an); 

D phic vv cOng tác dánh giá, nghiin thu kM qua thrc hin dè an 
 thuc Chuong trmnh phát tHen COng nghip h trq näm 20...., [Ten dan 

vi chñ frI dé an] xin nQp 01 bo hO so phwc vi dart giá, nghim thu dé an gOm các 
thânh phân tài 1iu chi tiêt tai  Phi  Ivc  dInE kern. 

Kirth d nghj S& COng Thircing tip nhân, rà soát và tin hânh cOng tác dart 
giá, nghiêm thu két qua thuc hiên dé an cho dun vj theo dñng quy djnh. 

Trân trçng! 
THU TRIJ1YNG DUN VT 

(Kj ten và thing ddu) 

ngdy  tháng .... nám 20.... 
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Phuluc 
HO SO DANH GIA, NGWtM  THU DE AN 

(Kern thec Cong van s .........ngây. tháng nám cáa [Ten dun vj chü fri d an]) 

Stt H sw/tài liu s6 llr9tg Ghi chü 
I Báo cáo ting hqp tir dánh giá két qua thrc hien 

dé an Bàn gc 

2 Báo cáo chuyén d "...." (n&u co) Bàn g6c 

3 Báo cáo/San ph&m d an Bàn g6c 

4 Biên bàn nghim thu, dánh giá cAp cu s& Ban gc 
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Mn 20. Phiu dánh già kh qua thwc hin d an 

(Cc) QUAN THANH LASP HD) 
HQI BONG NGHItM TIIU 

BEAN 

CQNG HOA XA HQI CHU NGIIIA VI€T NAM 
Dc Ip - T do - H3nh phüc 

   

      

Dâ NSng, ngây tháng  nám. 

mEu BANH GLA KIT QUA THC fflN oE AN 
Thuic Chirong trinh phát ti4n cong nghip h try näin  

1. Thông tin chung v d an: 
-Téndán:  

- ThuOc nhOrn nOi dung  
- Don vi chü frI dê án  
- ChU nhiêm dà an (n6u co)  
2. Thành viên Hi ding nghim thu dánh giá d an: 
Hovàtên  
Chüc danh trong HOi ding:  
ChIrc Ca quan cong tác:  
3. Bánh giá d an: 
Can cfr Hop ding s .. . .120.. .IH1D-SCTIcNHT ngày tháng nàm gilta S& Cong 
Thucmg và  
3.1. Dánh giá bag cáo tdng iàt i an: 
1. Dat. 0 
2. Dat — cô yeu cAu diu chinh: Báo cáo tng két cn chinh sCm, b6 sung và o 
cO the hoân thiên. 
3. Thông dat: Không thuOc trtthng hcxp trén. 0 

3.2. Dánh gid v d luymg, khi ltqxng san pJzm 

TT Ten san phm 

St 11r9'ng, khti hrqng san phm Ghi chü (Giái 
thich ye két qua 

cfánh giá cüa 
chuyén gia) 

Theo ho'p 
ding 

Thvc  t 
dt dirçrc 

Bánh giá 

Bat Không 

1 (Ten san phJm thu 1) 
2 (Ten san phdm thi 2) 
3 (Tensanphd,nthu3) 
4 (TensanphdinthIt4) 
5 (Tênsánphmt/n5) 
6 (Ten san phin thir 6) 

3.3. Bánh gid v chit lwgng sdnphdm 
a) V& phucrng pháp t6 chfrc th?c Men, báo cáo thng k4t, tâi lieu lien quan lthác 
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b) Dánh giá v& chAt hxcrng san phAm càa dà an 

c) Dánh giá v hieu  qua kinh tá vâ hiu qua kinh th - xã hOi,  tInh bn v&ng va hiu qua 
nhân rØng  cüa két qua thvc hin dé an 

4. Xp lo3i d an (Dcnh dduXvâo ó twang &ngphui hcip): 
•14tyêucàu 
• Không dt o 
5. t kiên dánh giá khác (nu có): 

THANH 'ViEN HQI BONG NGHJM THU 
(IJIQ, ten vâ chi kj) 
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MAu 21. Biên ban tong hçrp dánh giá kt qua thc hin d an 

(CO QUAN THAtU{ LAP HI)) CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA WET NAM 
HQT BONG NGIflM THU Dc Ip - Tv do - H3nh phüc 

DEAN 
Dâ N3ng, ngây  tháng  nám.. 

BIEN BAN TONG HQF BAlm GIA KET QUA THC HIN BE AN 
Thuc Chirong trinh phát trin cong nghip h trq nàm  

1. Thông tin chung: 
-Téndán: 

- Danvj chàtd: 

- Nhóm nQi dung: 

2. K& qua dánh giá: 

HQ vã ten thAnh viên 
Hi dLig 

K& qua dánh giá Ghi chü 
(Yêu cdii chinh 

szèa) Bat Dfl cé 
chinh sfra KhOng d3t 

Thànhviénl o o o 

Thânhvién2 o o 

0 0 0 

Tong 

3. Xêp Io3i kt qua thc hin d an ('dánh du X vâo 6 tucrng th-zgphli hcxg): 

• Bt: Nu d an cô it nh& 3/4 thng s6 thành viên HOi d'ng dánh giá phMu o 
müc "Dat". 

• Dt có chinh sü'a: Nu it nEAt 3/4 s thành vien HOi dng dánh giá irn'rc "Dat o 
có chinh süa" hoAc "Bat"; 
• KhOng d3t: Nk dà an không thuOc 02 dim nêu tTên. 0 

Uv VIEN TillS K'c' CHU TICH HQI BONG 
(Ho, ten vd chi 55,) (719, ten vâ chü 55) 
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Mu s 22. Biên bàn hyp Hi dMig nghim thu kM qua thvc hin d an 

(Ca QUAN THANH LAP HI)) CQNG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIST NAM 
HQI BONG NGHTM THIJ BE  AN BQc 1p - Tr do - H3nh phüc 

..........ngây... tháng...nám20... 

MEN BAN HQP HI)! BONG NGHItM THU KET QUA TI{C MIEN BE AN 
Thuc Chuotg trinh phát tSn cong nghip h trç' 11am.... 

A. Thông tin c/lung 
1. Quyát djnh thánh 1p Hôi  d6ng: 
2. Dia dim vâ thai gian: 

3. S thânh vien hOi  dng có mt trên t6ng s6 thành vién / nguOi, yAng mt  
ngu&i, gôm các thành viên  

4. Khách mexilChuyen gia tham dr hçp Hôi d6ng: 

TT H9 và ten Don vj cOng tác 
I I 

5. Don vj chü hi d an gm các thânh viên: 

TT H9 và ten Don I cOng tác 

1 

B. Nç5i dung lain vic cüa H5i dng nghiin thu 
1. Hi dng nghiêm thu dã nghe: 

1.1 Ong/Bã , Uy viên thu k9 HOi  dng dcc Quy& djnh 
thãnh lap HQi dông nghiêm thu dê an thuoc Chucxng trinh phát triên cong nghip hO ftcc nàm... 
1.2. Ong/Bã , chü tjch HOi  dng diu khiEn buM lam viec. 
2. K&t 1usi và kin nghj cüa HOi  ding nghim thu 

- Các thành viên HOi  dng trao dM, tháo 1un, vAn dap vài các don vj v cac nQi dung lien 
quan dOn tüng dO an ci the. 

- Din trOn Biên bàn t6ng hcip &inh giá kM qua cüa HOi  46ng d6i vói tCrng d an, kM 1*,  kMn 
nghj cUa HOi  dOng nhu saw 

TT Ten d an Dot I chü 

Xp loai d an 
(Dgt/Dqt-yeu cdu 
chinh s4a/Không 

dat) 

KIM nghi cüa Hi 
dng nghim thu 

1 
2 

BiOn bàn hyp nhim thu duoc thông qua vOi sr th6ng nhAt cña cac thânh viOn HOi  d'ng 
nghim thu dir hçp vào ngày.....thang.... nãm ..... 

TIDY Kt 119! BONG CHU TICH HQI BONG 
(Ho, tOn và chft ks') (He, tOn và thU k) 
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Mu s4 23. Biên ban nghim thu d an 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VTT NAM 
DOe 1p -  Tiy do  -  H3nh phüc  

BIEN BAN NGUTVM THU BE AN 
Thu4c Chirong trinh phát tSn cong nghip h try nãm..... 

B an:  
Can cz- QuyEt dinh sá /QD-UBND ngdy tháng nám 20 cáa Uy ban 

nhán dan thânh phô Dâ Ndng ye vic ban hành Quy cM xdy d4rng ké hogch, to chi'cc 
thgc hin vâ quán 1)5 C/wang trInh phát trién COng nghip hO trQv; 

Can c& hpp thing s .. ./20. . ./HD-SCT/C'NHT ngdy ... than?  nám ......giüa 
Sà COng Thirang vâ .......................vâ Phy lyc hqp dOng sO ...........ngây......... 
'nêu co,) ye vic giao thvc hin dé an ............ 

Theo ke't luçTh cüa Hpi dng dánh giá, nghitn thu d an. 

Horn nay, ngày tháng nàm 20...., tai Sâ COng Thuang, Cháng tOi gm cO: 
I. DAT DIEN BEN A: SO CONG THTIONG 
1.Ong(ba) ;Chücvw  
2. Ong (bâ) ; Chüc vw  
3. Ong (bà) ; Chüc vu  
II. De.I DIEN BEN B  
1. Ong (bà) ; Chüc vw  
2. Ong (ba) ; Chüc vv  

Sau khi kim tra thvc M và ha sci trin khai dà an , chüng tOi th6ng nhAt 
nghirn thu khái hxqng, két qua và hieu qua thçc hin dé an nhu sau: 
1. mM gian thvc  hien d an ('theo thtrc te' trièn khai d an): 

- BAt d&u: tháng... nArn.... 
- Kát thác: thang.... nàm. 

2. Khth ltrqng cong vic dã thrc hin: (Doiz 4 t4p hQp theo các nai  dung cOng vic 
nhw tgi Biêu FL 01 — CNHT kern theo Biên ban nghirn thu dé an) 

Giá ttj hçip dang (NSNN h6 ftg) dàng (B&ng ch& ) 
- Giá trj duçic nghim thu (NSNN M tr®: d6ng (BAng chü ) 
- Giá trj dã tam  üng, thanh toán (NSNN h6 frcc) dãng (BAng chTh .) 
- Giá fr cOn 1ai  phài thanh taán (NSNN h trci):  dè)ng (BAng chfr )] 
Khói hrqng cOng vi4c dã thvc hien cüa dè an" "thuQc Chuang trhth phát 

trin COng nghip h ftq dugc chi tit theo Bang tOng hcxp kinh phi sü dyng thea nOi 
dung, cong viec  hoân thânh tai  Phi 1ic dinh kern Biên bàn nghim thu nay. 
3. Kt qua thirc hin d an: (Doii 4  tp hcp theo các n3i dung cOng vic nhzr tgi Biêu 
FL 02-- CNHT kern theo Biên ban nghirn thu dé an,) 
4. Dánh giá nhn xét Dánh giá tiln dç3 thirc hiqn, ket qua, hiu qua, so v&i nç$i dung 
hpp dOng dd kj5; nhth'zg tOn tgi, 1)5 do và kiên nghj) 
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5. Kt luân: 

Dan vj chü frI thuc hiên d an chiu trach nhiêm v tinE chInh xác, tinE pháp 19' 
dôi vâi khoi lirong cong viêc dã thvc hiên và kêt qua thvc hin cüa ãê an theo quy djnh 
hiên hành. 

Các chfrng tü chi tiêu cüa don vj trçrc ti&p thvc hin d an duçic lint tai  don vj. 

Biên bàn nghim thu dirqc 1p thành 08 (tam) bàn có giá trj nhu nhau, mM ben 
gifl 04 (bon) bàn.!. 

SO CONG THU'UNG TP nA NANG DUN Vj Kt HP BONG 
(K5 ten, dóng ddu) (K)S ten, Song ddu,) 
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Biêu PL 01 - CNHT 

Phu Iw 1 
1(1161 LUç1NG CONG flC BA TllC HN 

B an: (Ten d an) 
(Kern theo Biên ban nghim thu d an ngày  tháng nám ...) 

TT Ni dung 

Giá u-i theo hçrp t1ng Giá tij nghim thu 

NSNN h 
frq 

Ngun vn 
khác 

NSNN h 
trç 

Ngun vn 
khác 

1 Nç5i dung cong vic 1. 

2 Nc3i  dung cOng vic 2. 

3 N5i  dung cong v&c  3. 



46 

Biu PL 02 - CNHT 

Phu luc 2 

KET QUA THITC fflN BE AN 
A DE AN: (Ten tie an) 

(Kern thea Bién nghirn thu ct tin ngtiy ... tháng ... ntim .......) 

TT Ten san phm IcET QUA TIIVC IHN BE AN 

Theo hqp dàng Thc t dt thrqc 

1 Sãnphm1 

2 Sãnphm2 

3 Sänphm3 
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Mu so 24. Biên bàn thanb I hçp dng 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI'JT NAM 
Bc 1p - T do - H3nh phéc 

oOo  

BN BAN THANH Lt HçYP BONG 
Sér ..../TL/CNHT 

Can c& vào hcrp ddng s .... /20.. ./HD-SCT/CNHT kj ngây  tháng .... nám 
vd Phy lyc hpp SOng sO  kj  ngây... .tháng... näm .... "nêu có,) giüa Sá COng 

Thucrngvà .................. 

Can cz'r Biên ban nghifr thu hpp ddng sJ /NT/CNHT ngày tháng.. nám 
giüa S& COng Thwong và  

Róm nay, ngây  tháng nám , chüng tOi gôm: 
BEN A: SO CONG THU'ONG THANB PHO A NANG 
- Dia chi: Tang 19 Trung tam hãnh chInh thanhph6 Dà Nng, s 24 throng Trn Phü, 
phr&ig Thach Thang, qun Hâi Châu, thãnh phô Dâ Nàng 
- Diên thoai:  
- NgirOi di dien: ; Chüc vi1:  

- Tài khoãn s6: ; ti: Klio bac  Nhã nuäc thârth ph Dà N&ng 
(Kê,n theo Gidy iy quyn ngây .... tháng .... nàm 20.... cüa Giáni dJc Sá Cong 

Thtccing) (Nêu co) 
BEN B:  
-Djachi:  
- Diên thoai:  Fax:  
- Ngu*i d3i din: ; Chüc vkz:  
- Tài khoãn s: .; MO  tai  
-Mas6thué:  

- Ma s6 quan h ngân sách nu có)  
Sau khi ban bac  vã thôa thuân, hai ben thng nht thanh 1 hqp dng so 

.../20. . IHD-SCT/CNHT ngày ......tháng nàm vói các nOi  dung sau: 
1. Xác nhn k& qua thc hin d an 
1.1 Trutng hçip t an hoân thãnh 
Ben B dã hoàn thành 100% nOi  dung cong vic thuOc hcip dng s .../20. . .IHD-

SCT/CN}{T k' ngày .... tháng .. nám.....Các nQi dung cong viGc hoân thânh dáp üng 
dáng thOi gian, tién do,  chat hrqng yeu câu tai các diêu khoán cüa Hqp dOng. Trong 
qua trmnh thvc hiên Thông vi phm bat cü diêu khoãn nao ma hai ben dã thôa thun. 

Ben Ada nghim thu kôt qua thvc hin dà an, giá ftj duqc nghim thu là  
dong (chi tiêt theo Mâu sO 02). 

1.2 Trwfrng hpp tt an khOng hoân thãnh: 
Ben B thrcic dánh giá thvc hien % khói hrçcng cOng vic thuOc hqp dng s6 

./20.. ./HD-SCT/CNTTT k5' ngày .....tháng .... nAm..., theo Quyêt djnh sO  
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và Biên bàn xác nhn kh6i lugug ben B dã hoàn thânh. 

Giá trj khi hrccng ben B thuc hin dä dirge ben A xác nhn là 

2. Giá trj thanh ly'  và phwo'ng thüc thanh toán 
a) Giá frj thanh if 
Ben A dng 3 thanh toán giá frj hgp dng ma ben B da hoàn thânh vâ dirge 

nghim thu nhu trén, giá fri thanh 1$' là•  
b) Gid trj bbs A dd thanh toán c/so ben B d (b&ng chfr) c/si tilt: 
Thanh toán lAn I: d (Ngày .....tháng ... näm ) 
Thanh toán lAn 2: d (Ngày .....thàng ... nam....) (nu eo) 

c) Giá trj ben A con plidi thanh toán hoc ben B phfli hoân trd ngân sac/s nba 
nwóc: 

S' tin Ben A eon phãi thanh toán cho Ben B (phAn giá fri dirge thanh l' lan han 
giá ft dã tbanh toán) là:  dông. 

Hojc s tin bet B phái hoãn trá lai ngân sách nba rnr&c (phAn giá frj dirge thanh 
1' nhO han giá trj dà thanh toán) là dông 

d) Bin/s thik thanh toán: Chuyn khoàn. 
3. K& luân: 

- Hai Ben th6ng uhAt thanh 1' hap d6ng s .../20. ../HID-SCT/CNT1IT k ngày 
tháng nàm...mà không có bat k3' khiéu hen.  Hap dông so .120.. ./HD-SCT/CNHT 
k9 ngày tháng tam bet hieu lye khi hai ben thyc hien dü quyên và nghia v 
theo cae diêu khoàn eüa hap dOng. 

- Ben B eó tráeh nhiêm km trlt h sa, ehfrng thu thue hien theo luat djnh 

- Biên bàn thanh lr hap d&ig nay dirge 1p thành sáu (08) bàn, Ben A gilt 04 
(bon) ban, Ben B gilt 04 (bOn) bàn và eó giá fri pháp l thu nhau./. 

DeI DItN BEN A thU DIN BEN B 
(7g;, nghi rö hç ten) (795, nghi rJ hp ten 
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