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PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ CÁC QUY TRÌNH

1.1 Quy trình chuẩn bị hồ sơ dự án

TT Trình tự Nội dung công
việc

Đơn vị
thực hiện Thời gian Ghi chú

1

Xây dựng hồ sơ
dự án và gửi cho
các phòng chức
năng góp ý, tư
vấn

Đơn vị
xây dựng
dự án

Theo thông
báo của nhà
tài trợ

Đối với các
dự án liên
ngành,
BGH sẽ
thành lập
Ban xây
dựng dự án
trên cơ sở
đề xuất của
các đơn vị

2

Góp ý cho chủ
nhiệm dự
án/nhóm công
tác để hoàn
thiện hồ sơ dự
án

Phòng
HTĐN,
KHCN,
KH-TC

Trong vòng
3 ngày kể từ
khi nhận hồ
sơ

Tư vấn để
đảm bảo các
nội dung dự
án phù hợp
với các quy
định hiện
hành của
Việt Nam

3

Hoàn thiện hồ
sơ dự án kèm
theo các văn bản
liên quan (thư
cam kết, xác
nhận, ủy quyền
vv)

Đơn vị
xây dựng
dự án

- Phòng
HTĐN,
KHCN,
KH-TC rà
soát, kiểm
tra

4

Trình BGH
duyệt hồ sơ dự
án

Phòng
HTĐN

1 ngày

5

Gửi hồ sơ cho
nhà tài trợ và
thông báo sau
khi nhận kết quả
xét duyệt dự án
từ nhà tài trợ

Đơn vị
xây dựng
dự án

Thông báo
ngay khi có
kết quả (kể
cả trường
hợp không
được phê
duyệt)

Xây dựng hồ sơ

Phòng chức năng
góp ý

Hoàn thiện hồ sơ

Gửi hồ sơ, thông
báo kết quả

BGH
duyệt

Có

Không
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1.2 Quy trình báo cáo Bộ GD&ĐT xin phê duyệt cho phép thực hiện dự án

TT Trình tự Nội dung công việc Đơn vị
thực hiện Thời gian

1

Chuẩn bị văn kiện dự án
(8 bộ theo mẫu văn kiện
tương ứng với thể loại dự
án)

Đơn vị có
dự án

Trong vòng 1
tuần sau khi
tiếp nhận dự
án về trường

2
Tiếp nhận và kiểm tra
văn kiện dự án

Phòng
HTĐN

1 ngày

3

Cho ý kiến về các vấn đề
liên quan về nội dung
văn kiện, tài chính, kế
hoạch

Phòng
HTĐN
KH-TC,
KHCN

3 ngày

4

Hoàn thiện văn kiện sau
khi có góp ý của các
Phòng chức năng

Đơn vị có
dự án

3 ngày

5
Trình BGH ký công văn,
văn kiện dự án

Phòng
HTĐN

1 ngày

6

Gửi cho Bộ GD&ĐT xin
phê duyệt, theo dõi quá
trình và thông báo kết
quả phê duyệt

Phòng
HTĐN

Có

Không

Chuẩn bị văn kiện

Tiếp nhận, kiểm tra

Góp ý

Hoàn thiện văn kiện

BGH
duyệt

Gửi Bộ GD&ĐT, theo
dõi, thông báo kết quả
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1.3 Quy trình xác nhận viện trợ dự án

TT Trình tự Nội dung
công việc

Đơn vị thực
hiện Thời gian Ghi chú

1 Cung cấp
thông tin tài
khoản, ngân
hàng, mã số
thuế, người
đại diện pháp
luật và
chuyển cho
đối tác

Phòng KH-
TC
BQLDA
/NTHDA

Trong vòng
1 ngày khi
nhận được
yêu cầu (3
ngày nếu
mở tài
khoản mới)

Lập tài
khoản mới
nếu dự án
được phép
mở tài
khoản riêng

2 Theo dõi,
thông báo và
làm thủ tục
xác nhận tài
trợ, tờ khai
tài trợ gửi các
đơn vị liên
quan

P. KH-TC Trong vòng
3 ngày khi
nhận được
tiền tài trợ

Giá trị tài
trợ nguyên
tệ và số
thực nhận
bằng VND
Kèm theo
biên lai giao
dịch của
ngân hàng

Cung cấp thông tin

Thực hiện Thủ tục
xác nhận viện trợ
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1.4 Quy trình thành lập BQLDA/ NTHDA

TT Trình tự Nội dung công
việc

Đơn vị thực
hiện Thời gian

1

Đề xuất nhân
sự thành lập
BQLDA
/NTHDA (Phụ
lục 2/2.5)

Đơn vị có dự
án

Khi dự án được nhà
tài trợ phê duyệt

2

Ra quyết định
thành lập
BQLDA
/NTHDA trình
BGH duyệt

Phòng TC-
HC

Trong vòng 2 ngày
khi nhận được đề
xuất của đơn vị

3

Xây dựng quy
chế làm việc
của BQLDA
/NTHDA

BQLDA
/NTHDA

Trong vòng 5 ngày
từ khi có quyết định
thành lập

4
Góp ý quy chế Phòng

HTĐN, TC-
HC, KH-TC

Trong vòng 3 ngày

5

Trình BGH
phê duyệt quy
chế

BQLDA
/NTHDA

Không

Đề xuất lập
BQLDA/NTHDA

Xây dựng quy chế

BGH
duyệt

Góp ý

BGH
duyệt

Có

Không
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1.5 Quy trình lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án

TT Trình tự Nội dung công việc
Đơn vị
thực
hiện

Thời gian

1

Xây dựng Định mức chi
cho các hoạt động thuộc
dự án

BQLDA/
NTHDA

Trong vòng 5
ngày từ khi có
quyết định
thành lậpLập kế hoạch hoạt động

và dự toán ngân sách
hàng năm của dự án
Lập kế hoạch sử dụng
các nguồn lực của Nhà
trường trong quá trình
thực hiện dự án

2

Góp ý các kế hoạch theo
tổng thể và mảng công
việc liên quan đến
chuyên môn

Phòng
HTĐN,
KH-TC,
KH-CN

Trong vòng 3
ngày khi nhận
được kế hoạch

3

Trình BGH phê duyệt BQLDA/
NTHDA

Xây dựng kế hoạch

Góp ý

BGH
duyệt Không
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1.6 Quy trình giải ngân, triển khai hoạt động, thanh quyết toán

TT Trình tự Nội dung
công việc

Đơn vị
thực
hiện

Thời gian Ghi chú

1

Lập tờ trình
hoạt động
và dự trù
kinh phí

BQLDA/
NTHDA

Theo kế
hoạch dự
án

Theo mẫu đính
kèm

2

Kiểm tra
bản kế
hoạch dự
trù kinh phí

Phòng
HTĐN
Phòng
KH-TC

Trong
vòng 1
ngày khi
nhận được
tờ trình

Tham chiếu
hoạt động và
định mức chi
được duyệt

3

Phê duyệt
kế hoạch và
dự trù kinh
phí

BGH Sau khi có ý
kiến của các
bên liên quan

4

Thực kiện
kế hoạch dự
trù được
phê duyệt

BQLDA/
NTHDA

Phòng KH-TC
hướng dẫn các
thủ tục liên
quan

5

Thực hiện
thủ tục
thanh, quyết
toán

BQLDA/
NTHDA
Phòng
KH-TC

Ngay sau
khi kết
thúc hoạt
động

Kèm theo đầy
đủ chứng từ
hợp lệ liên
quan

Lập tờ trình hoạt
động, dự trù kinh phí

Kiểm tra

BGH
duyệt

Thực hiện

Thanh, quyết toán

Không

Có
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1.7 Quy trình thực hiện các chế độ báo cáo

TT Trình tự Nội dung công
việc

Cá nhân/đơn vị
thực hiện Thời gian

1 Lập báo cáo 6
tháng

BQLDA/NTHDA 30/6

Lập báo cáo năm BQLDA/NTHDA 30/12
Lập báo cáo tổng
kết

BQLDA/NTHDA Trong vòng 3
tháng kể từ này
kết thúc hoạt
động cuối cùng
của dự án

2 Tiếp nhận các báo
cáo và lưu hồ sơ

Phòng HTĐN Trong vòng 1
ngày khi nhận
báo cáo

Lập báo cáo

Tiếp nhận
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PHỤ LỤC 2: CÁC BIỂU MẪU

Mẫu 2.1 Thông tin cơ bản về dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
DỰ ÁN:……………………

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ………………………………………………
2. Mã ngành dự án: …………………….      Mã số dự án: …………………..
3. Tên nhà tài trợ: …………………………………………….

a) Địa chỉ liên lạc: ………………………… b) Số điện thoại/Fax: …………….
4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:

a ) Địa chỉ:
b)  Số điện thoại:

5. Cơ quan chủ quản:
a ) Địa chỉ:
b)  Số điện thoại:   Fax:

6. Chủ dự án:
a) Địa chỉ:
b) Số điện thoại: Fax:

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: ……………(ghi rõ ngày, tháng, năm)
8. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được):
9. Tổng vốn của dự án: …………….
Trong đó:

a) Vốn viện trợ không hoàn lại: …………., tương đương ……………..VND
(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây

dựng Văn kiện dự án)
b) Vốn đối ứng:

- Tiền mặt: ………………VND, tương đương với …………….USD
- Hiện vật: tương đương …………. VND, tương đương với ………….USD

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:
Mục tiêu dự án:

a) Mục tiêu dài hạn:
Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án đóng góp vào sự phát triển của xã hội,

ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.
b) Mục tiêu ngắn hạn

Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối
tượng thụ hưởng, từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu dài hạn.

Kết quả dự án:
Xác định rõ các kết quả cuối cùng của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó.

Ngày tháng      năm 20….

Chủ nhiệm dự án
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Mẫu 2.2 Kế hoạch ngân sách tổng thể dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
DỰ ÁN:……………………

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DỰ ÁN
Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh):……….…………………………………………………………...

Thời gian bắt đầu:……………………….      Thời gian kết thúc:………………….…….

Tổng kinh phí theo thoả thuận tài trợ:………………………………………..…………

Ngày       tháng      năm 20….

Duyệt của Ban Giám Hiệu Chủ nhiệm dự án

STT Hoạt động Hạng mục
Số lượng Đơn

giá/định
mức

Đơn vị
tính Năm 1 Năm 2 Năm 3 Tổng cộng

1 Hoạt động 1.1
2 Hoạt động 1.2
3 Hoạt động 1.3
4 Hoạt động 1.4
5 Hoạt động 1.5

Tổng cộng
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Mẫu 2.3 Kế hoạch ngân sách dự án theo năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
DỰ ÁN:……………………

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH DỰ ÁN NĂM …..
Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh):……………………………………………………………………
Thời gian bắt đầu:……………………….      Thời gian kết thúc:………………….…….
Tổng kinh phí theo thoả thuận tài trợ:………………………………………..…………..
Đã thực nhận của phía tài trợ:……………………….……………………………………
Dự kiến được nhận trong năm 20  :………………………………………………………

Kinh phí đã sử dụng (đến hết năm tài chính của năm trước):…………………………………………………………

Ngày       tháng      năm 20….

Duyệt của Ban Giám Hiệu Chủ nhiệm dự án

S
TT

Hoạt động Chi
tiết

Hạng
mục

Số
lượng

Đơn giá/định mức Đơn vị tính Thành tiền Thời gian triển
khai

1Hoạt động 1
1Tiểu hoạt động  1.1
1Tiểu hoạt động  1.2
1Tiểu hoạt động  1.3
2Hoạt động 2
Tiểu hoạt động  2.1

2Tiểu hoạt động  2.2
2Tiểu hoạt động  2.3

Tổng cộng
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Mẫu 2.4 Tờ trình đề nghị thành lập BQLDA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN …… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa ngày     tháng      năm 20…

TỜ TRÌNH
Vv Đề nghị thành lập Ban quản lý dự án ….

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu
- Phòng Tổ chức – Hành chính
- Phòng Hợp tác Đối ngoại
- Đơn vị (khoa/viện…)

Theo theo văn bản phê duyệt tài trợ của Tổ chức … …………..………………  (đính
kèm). Dự án ….do Trường tham gia (hoặc chủ trì xây dựng) đã được nhà tài trợ phê duyệt thực
hiện từ …….. tháng (từ tháng …../20.. đến tháng ……/20….).

Để dự án được thực hiện đúng tiến độ, căn cứ năng lực chuyên môn của các cá nhân liên
quan, Chủ nhiệm dự án kính đề nghị quý Ban, Phòng  xem xét quyết định thành lập Ban Quản lý
Dự án với các nhân sự dự kiến như sau:

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ
trong Dự

án

Mô tả công
tóm tắt công

việc

Chi chú

1

2

3

Ban Quản lý dự án … sẽ có trách nhiệm quản lý và vận hành dự án theo đúng yêu cầu
của nhà tài trợ và tuân thủ các quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Ý KIẾN ĐƠN VỊ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

Ý KIẾN PHÒNG TC-HC Ý KIẾN PHÒNG HTĐN

Ý KIẾN BGH
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Mẫu 2.5 Tờ trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN ……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày……tháng……năm…………

TỜ TRÌNH
“V/v (Tên hoạt động)”

Kính gửi: …………………

1. Mục đích, nội dung:

2. Phương pháp tiến hành:

3. Thành phần tham dự (ghi rõ các cá nhân, tập thể tham gia):

4. Kết quả mong đợi:

5. Địa điểm:

6. Thời gian:

7. Chương trình cụ thể:

8. Dự kiến chi tiết kinh phí:

9. Hoạt động thuộc mục……………trong kế hoạch năm…………đã được phê duyệt.

PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI    KẾ TOÁN    THƯ  KÝ TRƯỞNG HP(nếu có)  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
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Mẫu 2.6 Giấy đề nghị tạm ứng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
DỰ ÁN………………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
ADVANCE REQUEST FORM

Số / Number...........

Ngày/Date...........

Kính gửi/ (To) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN …………….

Tên tôi là/ Name: ..............................................................................................................................

Địa chỉ (Address):..............................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền/ (Amount advanced):..................................................................................

Viết bằng chữ/ (In - word):................................................................................................................

Lý do tạm ứng/ (For & in detailed):..................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Thuộc những hạng mục/ (Items):....................................................................................................

Thời hạn thanh toán/ (Terms of payment).......................................................................................

PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI KẾ TOÁN THƯ  KÝ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
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Mẫu 2.7 Giấy đề nghị thanh toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
DỰ ÁN ……………..

GIẤY DỀ NGHỊ THANH TOAN
PAYMENT REQUEST FORM

Số/ Number.........

Ngày/Date.......................

Họ và tên người thanh toán/Name:...............................................................................................
Địa chỉ/ Address:...........................................................................................................................
Nội dung thanh toán/ Detailed reimbursement:…………………………………………………
Chi vào Mục………. trong Kế hoạch năm…..…./ Expenditure of Item…… in the Work plan
and Budget for the year……….…

Nội dung (Content) Số tiền (Amount)

II Số tiền tạm ứng (Advance Amount):
Chứng từ (Voucher No)...............................
Ngày (Date).................................................

................................................................

II Các khoản đã chi (Expenditure):

1. ..........................................................................

2. .................................... ……….......................

3. .......................................... ………..................

4. .......................................... ………...................

5. .......................................... ………...................

6. .......................................... ………....................

7. .......................................... ………..................

8. ............................... ……….............................

9. ............................... ……….............................

10 ............................. ……….............................

Tổng cộng 2 (Total 2)

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

III. Chênh lệch: (Balance)
1. Số tạm ứng chi không hết hoàn quỹ:

= (Tổng cộng 1 - Tổng cộng 2)
2. Chi quá số tạm ứng thanh toán:

= (Tổng cộng 2 - Tổng cộng 1)

................................................................

................................................................
PHÊ DUYỆT ĐIỀU PHỐI KẾ TOÁN THƯ  KÝ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
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Mẫu 2.8 Báo cáo tiến độ dự án

MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ (6 THÁNG)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dự án………….                                               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Tên dự án..................................

Kính gửi. - Ban Giám hiệu
- Phòng Hợp tác Đối ngoại

A. Thông tin chung về dự án
Chỉ báo cáo những nội dung, bổ sung, sửa đổi so với “thông tin cơ bản về dự án”. Nêu lại số

công văn, ngày gửi...
B. Tình hình thực hiện dự án

1. Tình hình giải ngân
a. So sánh giá trị rút vốn thực tế với kế hoạch rút vốn của quý và báo cáo kế hoạch cả năm.
b. Lũy kế rút vốn và vốn trong nước của toàn dự án từ bắt đầu tới hết quý và so sánh với

tổng giá trị của các nguồn vốn này nêu tron văn kiện dự án được duyêt.
2. Các công việc đã thực hiện

c. Tóm tắt các kết quả công việc chủ yếu đạt được trong quý (khối lượng xây lắp thiết
bị... đối với dự án đầu tư xây dựng)

d. Đánh giá, so sánh kết quả công việc đã đạt được từ đầu năm tới hết quý với kế hoạch
cả năm về các công việc này.

3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện
e. Đánh giá về nguyên nhân tăng hoặc giảm về giá trị rút vốn và các công việc đã thực

hiện so với kế hoạch năm.
f. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án.
g. Những biện pháp đã áp dụng để tháo gỡ khó khăn.

4.  Các kiến nghị
Khánh Hòa, ngày... tháng....năm....

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
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Mẫu 2.9 Báo cáo tình hình thực hiện năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN…………. Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM
Năm ……

I. Thông tin chung
1. Thông tin cơ bản

- Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):
- Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):
- Mã chương trình, dự án:
- Tên Nhà tài trợ chính:

2. Thông tin bổ sung, sửa đổi
Tóm tắt những bổ sung, sửa đổi đã được phê duyệt trong năm báo cáo về:
- Kế hoạch thực hiện dự án
- Các đầu ra
- Nguồn vốn
- Thời gian thực hiện

II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ
1.  Tình hình thực hiện
- Tóm tắt các công việc và đầu ra đã và đang thực hiện
Chú ý: so sánh kết quả thực hiện của năm báo cáo so với kế hoạch năm được giao và so với kết
quả thực hiện năm trước
- Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm
Chú ý: nêu rõ lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ
- Tóm tắt tình hình giải ngân
Nguồn

vốn
Đơn vị
tiền tệ

Tỷ giá
trung bình
trong năm

báo cáo

Kế hoạch
giải ngân

năm

Giải ngân
năm báo

cáo

Lũy kế giải
ngân từ

đầu dự án

Tỷ lệ (%) thực
tế giải ngân so
với Kế hoạch

năm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)/(4)

Vốn đối
ứng

Triệu
VNĐ

Nhà tài
trợ 1

(nguyên
tệ)

Tổng quy đổi ra triệu VNĐ
1. Đánh giá về tiến độ

a. Biểu đồ (nếu có) và đánh giá tóm tắt về tiến độ giải ngân vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng
của chương trình, dự án trong năm báo cáo

b. Đánh giá về tiến độ các hoạt động của dự án
2. Thuận lợi và khó khăn
3. Bài học kinh nghiệm
4. Dự kiến năm tiếp theo

Ngày….tháng….năm….
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
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Mẫu 2.10 Báo cáo tổng kết dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỰ ÁN…………. Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
(TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN)

I. Thông tin chung
1. Thông tin cơ bản về chương trình, dự án
Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):
Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):
Mã chương trình, dự án:
Địa điểm thực hiện dự án:
(Các) Nhà tài trợ:
Cơ quan chủ quản:
Chủ dự án:
Thời gian thực hiện dự án: Ngày phê duyệt Văn kiện dự án…, Ngày ký kết, Ngày hiệu lực, Ngày kết
thúc (chỉnh sửa nếu có), Ngày kết thúc thực tế…và số hiệu các văn bản liên quan
Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án, vốn viện trợ và vốn đối ứng (nêu rõ các chỉnh sửa và ngày chỉnh
sửa nếu có)
2. Mô tả dự án
3. Mục tiêu và phạm vi của dự án

- Theo Văn kiện dự án được phê duyệt
- Sau khi đã chỉnh sửa (nếu có)

4. Tổ chức thực hiện
- Phương thức quản lý dự án
- Bố trí nhân sự

II. Kết quả thực hiện
1. Thực hiện mục tiêu

Mức độ đạt được mục tiêu đề ra trong Văn kiện dự án được duyệt (hoặc đã được chỉnh sửa)
2. Các hợp phần và đầu ra
- Nêu các hợp phần và đầu ra chủ yếu của dự án như trong Văn kiện dự án và mức độ hoàn

thành các công việc này
- Nêu các hợp phần và đầu ra sau khi chỉnh sửa hay đánh giá (nếu có)

3. Kết quả thực hiện về tài chính
- So sánh giữa tổng giá trị đầu tư theo Văn kiện dự án và tổng giá trị giải ngân thực tế bao gồm

phân tích cả vốn viện trợ và vốn Đối ứng.
- Nêu những điều chỉnh chủ yếu về tổng giá trị dự án theo Văn kiện Dự án, giá trị dự án sau

đấu thầu và giá trị giải ngân thực tế.
- Nêu những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến 1 số hạng mục đạt giải ngân cao hoặc quá thấp so

với kế hoạch.
4. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình, dự án

Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình dự án, ví dụ:
- Chính sách và môi trường pháp lý

+ Chính sách của Chính phủ
+ Chính sách của Nhà tài trợ
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- Quản lý dự án
+ Đánh giá việc đảm bảo điều kiện tài chính, kỹ thuật, bố trí tổ chức như ký kết theo Thỏa

thuận quốc tế đã ký và Văn kiện dự án đã phê duyệt)
+ Tổ chức thực hiện chương trình, dự án
+ Năng lực thực hiện chương trình, dự án
+ Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định về TD&ĐG dự án trong quá trình thực hiện.
+ Quản lý rủi ro và thay đổi

- Đấu thầu, mua sắm
- Hỗ trợ kỹ thuât, đào tạo và tăng cường năng lực
- Môi trường
- Các vấn đề về giới
- Những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ
Ngoài việc nêu các yếu tố tác động, cần làm rõ các thuận lợi, khó khăn và các biện pháp khắc

phục mà Ban QLDA đã thực hiện
III. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội

1. Phân tích so với mục tiêu và thiết kế chương trình, dự án
- Phân tích việc thực hiện dự án để hướng tới hoàn thành mục tiêu của dự án và góp phần vào

việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm chung của đơn vị.
2. Tác động đối với ngành và vùng

Phân tích việc thực hiện chương trình, dự án tác động đến ngành và vùng liên quan: kinh tế,
khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa xã hội, v.v…
3. Tính bền vững

Nêu những nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của dự án
IV. Những bài học kinh nghiệm

Nêu các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị (nếu có) để phát huy tính hiệu quả, sự bền vững
hoặc khắc phục các hạn chế của chương trình, dự án

Ngày….tháng….năm…
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN




