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TỜ TRÌNH 

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 

 

Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải. 
 

 Thực hiện nhiệm vụ được giao Chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của Bộ Giao thông vận tải, Vụ Đối tác công - tư kính báo cáo về việc xây 

dựng Thông tư hướng dẫn một số nội dung về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp 

đồng BOT thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (Thông tư) như sau:  

1. Sự cần thiết ban hành 

 Ngày 29/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

(Luật PPP). Khoản 3 Điều 93 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định: Các bộ, cơ 

quan ngang bộ chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt 

động đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành 

mình, bao gồm nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu 

khả thi bao gồm: chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội; khung lợi nhuận trên vốn chủ sở 

hữu của nhà đầu tư; chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng, cung cấp dịch vụ công do doanh nghiệp dự án cung cấp; thời hạn khấu hao 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. Do vậy, việc ban hành Thông tư là cần thiết, có 

cơ sở pháp lý.  

2. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số một nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư giao thông vận tải theo phương 

thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT bao gồm: chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội; 

chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án, khung lợi nhuận của nhà đầu tư; chỉ số đánh giá 

chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công do doanh 

nghiệp dự án cung cấp; thời hạn khấu hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. 

3. Đối tượng áp dụng 

DỰ THẢO 
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Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

đến hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án đầu tư dự án đầu tư dự án lĩnh vực giao thông vận tải theo 

phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. 

4. Quá trình soạn thảo 

Thực hiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 

tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban 

hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, 

xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

47/2017/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2017), quá trình soạn thảo đã thực hiện 

các công việc sau: 

a) Tổ chức xây dựng đề cương, dự thảo văn bản 

Ngày 24/9/2021, Bộ GTVT có văn bản số 9989/BGTVT-CQLXD về việc giao 

nhiệm vụ xây dựng các Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt động 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. 

Ngày 27/10/2021, Ban QLDA Thăng Long có văn bản số 4225/BQLDATL-

KHTH về việc trình đề cương Thông tư. 

Ngày 02/11/2021, Bộ GTVT có văn bản số 11549/BGTVT-ĐTCT về việc chấp 

thuận đề cương Thông tư. 

b) Chuẩn bị dự thảo, tờ trình và các tài liệu có liên quan 

c) Tổ chức lấy ý kiến tham gia của đối tượng có liên quan 

Trong quá trình xây dựng Thông tư, Ban QLDA Thăng Long đã phối hợp với 

Vụ Đối tác công tư, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tổ chức các cuộc họp, lấy 

ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư; đăng tải 

dự thảo lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT và 

tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện các công việc khác 

theo quy định. 

5. Nội dung chủ yếu của văn bản 

Thông tư bao gồm 09 điều, được kết cấu thành 3 chương như sau: 

Chương I: Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Chương II: Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội; khung lợi nhuận trên vốn chủ 

sở hữu của nhà đầu tư; chỉ số đánh giá chất lượng công trình, hệ thống cơ sở 

hạ tầng do doanh nghiệp dự án áp dụng và thời hạn khấu hao công trình, hệ 

thống cơ sở hạ tầng. 
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Điều 3. Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội 

Điều 4. Khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 

Điều 5. Chỉ số đánh giá chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng do doanh 

nghiệp dự án cung cấp 

Điều 6. Thời hạn khấu hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

Chương III: Tổ chức thực hiện 

Điều 7. Quy định chuyển tiếp 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

(Nội dung chi tiết tại dự thảo Thông tư kèm theo) 

Kính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./. 

 

 


