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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Ban QLDA

Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm đổi mới sáng
tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam - VCIC”

Bộ KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ

EIA

Đánh giá tác động môi trường

EMP

Kế hoach quản lý môi trường

EPC

Cam kết bảo vệ môi trường

ESMF

Khung quản lý môi trường và xã hội

IPO

Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu

R&D

Nghiên cứu và triển khai

DA

Dự án

ToR

Điều khoản tham chiếu

VCIC

Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu
Việt Nam

WB

Ngân hàng Thế giới
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LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến
đổi khí hậu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tuy vậy, những thách thức
liên quan đến biến đổi khí hậu cũng là cơ hội tốt để thay thế những công nghệ cũ,
thiếu hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh việc tham gia
vào công cuộc đổi mới chung trên toàn thế giới.
Phát huy mối quan hệ hợp tác tích cực và hiệu quả trong nhiều năm qua,
ngày 15 tháng 12 năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Thế giới
đã tổ chức lễ khai trương “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí
hậu Việt Nam (VCIC)”. VCIC là dự án theo sáng kiến của Chương trình Phát
triển Công nghệ thích ứng với Biến đổi khí hậu của Ngân hàng Thế giới (WB).
Dự án này nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Anh và chính phủ Australia, do
Ngân hàng Thế giới quản lý và được Chính phủ Việt Nam triển khai thông qua
Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sổ tay tài trợ này được biên soạn nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, cá
nhân và nhóm cá nhân nắm được quy trình và thủ tục đăng ký tham gia dự án, và
tổ chức thực hiện dự án (nếu được phê duyệt) theo đúng các quy định của Chính
phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới nhằm sử dụng kinh phí và các nguồn lực
một cách hiệu quả nhất, góp phần đạt mục tiêu chung của dự án.
Sổ tay gồm 4 phần:
-

Chương I- Tổng quan về dự án “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó
với biến đổi khí hậu Việt Nam – VCIC”;

-

Chương II- Đăng ký, lựa chọn và thẩm định, phê duyệt dự án;

-

Chương III- Thực hiện và quản lý dự án;

-

Các phụ lục hồ sơ biểu mẫu.

Những nội dung, biểu mẫu, quy trình không được quy định trong Sổ tay
này sẽ được thực hiện dựa theo các văn bản hiện hành của Bộ Khoa học và Công
nghệ và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng Sổ tay này sẽ là một công cụ hữu ích cho Ban quản lý
dự án và các đối tác tham gia dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với
biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)”. Trong quá trình biên soạn, thiếu sót là điều
khó tránh khỏi, vì thế chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người
sử dụng đối với Sổ tay để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng các yêu cầu
thực hiện và quản lý các dự án trong thời gian tới.
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CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “TRUNG TÂM ĐỔI
MỚI SÁNG TẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM
(VCIC)”
1. Giới thiệu về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng
phó với biến đổi khí hậu Việt Nam – VCIC”
Ngày 15 tháng 12 năm 2015, Ngân hàng thế giới và Nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết Hợp đồng tài trợ số TF0A1407 về Dự án hỗ trợ kỹ
thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt nam
(VCIC)” do Ngân hàng thế giới tài trợ không hoàn lại. VCIC là dự án theo sáng
kiến của Chương trình Phát triển Công nghệ thích ứng với Biến đổi khí hậu của
Ngân hàng Thế giới. Dự án này do Chính phủ Anh và Chính phủ Australia hỗ trợ,
do Ngân hàng Thế giới quản lý, và được Cục Phát triển thị trường và Doanh
nghiệp công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ của Chính phủ Việt Nam
thực hiện. Tổng số vốn của dự án là 4,18 triệu USD, trong đó 3,8 triệu USD là hỗ
trợ không hoàn lại từ nhà tài trợ, và 0,38 triệu USD là vốn đối ứng của Chính phủ
Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, từ năm 2015 đến 2019.
VCIC hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng tính cạnh
tranh thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường thương mại hóa,
nhân rộng các giải pháp sáng tạo nhất trong lĩnh vực công nghệ sạch nhằm ứng
phó với biến đổi khí hậu. Ngoài việc đóng vai trò làm chất xúc tác cho những
doanh nghiệp có nhiều triển vọng phát triển, Dự án còn cung cấp dịch vụ tư vấn,
đào tạo nâng cao năng lực, huy động vốn để xây dựng các chính sách, quy định
ngành hiệu quả.
Dự án VCIC sẽ trở thành đầu mối liên kết các doanh nghiệp trong và
ngoài nước, thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và hỗ trợ thương mại, thông qua việc
phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu ở Việt Nam và khu vực
Đông Nam Á. Là thành viên của Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó
với biến đổi khí hậu toàn cầu, dự án VCIC sẽ tiếp cận và chia sẻ các kinh nghiệm
hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ sạch trên thế giới.
VCIC bao gồm ba hợp phần chính:
 Hợp phần 1: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với
biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) và tham gia đối thoại chính
sách. Bao gồm các hoạt động thành lập VCIC, hỗ trợ việc cải thiện các
chính sách liên quan, và thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực sáng
tạo công nghệ khí hậu; và thành lập quỹ ươm tạo doanh nghiệp và
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thương mại hóa công nghệ.
 Hợp phần 2: Các dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp và thương mại
hóa công nghệ. Bao gồm phát triển đề xuất khởi nghiệp công nghệ
sạch (ươm tạo các đề xuất và tổ chức các cuộc thi), dịch vụ ươm tạo
gồm đào tạo, hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy đầu tư, và hỗ trợ thương mại
hóa, thông qua các cuộc thi để xuất dự án và trao tài trợ.
 Hợp phần 3: Cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu và dịch vụ hỗ trợ
doanh nghiệp. Bao gồm việc xây dựng cổng thông tin, thiết lập cơ sở
dữ liệu công nghệ, tìm kiếm cơ hội thị trường, các doanh nghiệp và
chuyên gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hiệu
quả các cơ sở dữ liệu này.
VCIC sẽ hỗ trợ các dự án thuộc các lĩnh vực sau, trong đó ưu tiên 5 lĩnh
vực đầu tiên:
 Năng lượng hiệu quả;
 Nông nghiệp bền vững;
 Công nghệ thông tin trong lĩnh vực biến đổi khí hậu;
 Năng lượng tái tạo;
 Quản lý nước và lọc nước;
 Các lĩnh vực/công nghệ khác liên quan tới biến đổi khí hậu.
VCIC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các dịch vụ trọng điểm như sau:
1) Tiếp cận tài chính
 Xác định nhu cầu về vốn của doanh nghiệp và kết nối đầu tư với các
đối tác;
 Xây dựng và phát triển mạng lưới/cơ sở dữ liệu nhà đầu tư;
 Hỗ trợ tiếp cận các khoản tài trợ giá trị thấp;
 Giúp các doanh nghiệp có lợi thế trong việc xin các khoản tài trợ giá
trị lớn hoặc vay vốn.
2) Dịch vụ tư vấn
 Cố vấn;
 Thử nghiệm sản phẩm;
 Phát triển sản phẩm/dịch vụ;
 Phát triển thị trường;
 Xây dựng chiến lược thương mại hoá;
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 Tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
 Tư vấn hoàn thiện tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
3) Tiếp cận thị trường
 Thiết lập mối liên kết với các đối tác;
 Thúc đẩy mối quan hệ với Chính phủ và các Bộ Ban ngành;
 Đẩy mạnh truyền thông để mở rộng thị trường.
4) Cung cấp cơ sở hạ tầng
 Kết nối với các phòng thí nghiệm và cở sở nghiên cứu để hỗ trợ hoàn
thiện các sản phẩm;
 Truy cập Internet, không gian làm việc, không gian công nghệ, …
5) Tư vấn chính sách
 Tư vấn xây dựng và thay đổi chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp
sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

2. Căn cứ pháp lý
1) Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa
học và Công nghệ;
2) Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các
nhà tài trợ nước ngoài;
3) Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ;
4) Quyết định số 1321/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới
sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” sử dụng nguồn
viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng thế giới (WB) từ nguồn của Bộ
Phát triển quốc tế vương quốc Anh (DFID) và Bộ Ngoại giao và Thương
mại Úc (DFAT);
5) Quyết định số 2703/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban quản lý dự án
“Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam”
(VCIC);
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6) Hợp đồng tài trợ số TF0A1407 ngày 15 tháng 12 năm 2015 giữa Ngân
hàng thế giới và Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự án hỗ
trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu
Việt nam (VCIC)” do Ngân hàng thế giới tài trợ không hoàn lại;
7) Quyết định số 459/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Bộ
trưởng bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn Ban quản lý dự án
“Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam”
(VCIC);
8) Quyết định số 592/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt
Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ
chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm;
9) Thông tư 19/2013/TT-BKHCN, ngày 15 tháng 8 năm 2013 về việc hướng
dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và
công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự
chủ, tự chịu trách nhiệm;
10) Quyết định 2075/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển thị trường khoa học
và công nghệ đến năm 2020;
11) Thông tư số 32/TT-BKHCN, ngày 06 tháng 11 năm 2014 về việc hướng
dẫn quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến
năm 2020;
12) Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
13) Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ qui định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá
nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng
ngân sách nhà nước;
14) Thông tư số 01/VBHN-BKHCN, ngày 28 tháng 11 năm 2014, của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hợp nhất Quy định tuyển
chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
15) Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN, ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu thỏa thuận nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ”;
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16) Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Ngân hàng
thế giới ban hành, năm 2011.
17) Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể của dự
án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí
hậu Việt Nam (VCIC)”.

3. Tóm tắt quy trình tài trợ dự án1
Bảng dưới trình bày tóm tắt các bước thực hiện đăng ký, đánh giá và thực
hiện dự án. Nội dung chi tiết các bước sẽ được làm rõ trong Chương II.
Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời
gian*

Tổ chức cuộc thi “Chứng minh ý tưởng”
Bước 1
Kêu gọi đăng ký
tham dự cuộc thi
“Chứng minh ý
tưởng”

Bước 2
Tiếp nhận và rà
soát

Thông báo về cuộc thi “Chứng minh ý tưởng”
được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ
KH&CN, VCIC, báo chí và các phương tiện
thông tin truyền thông khác.

Từ 20 - 30
ngày kể từ
ngày thông
Tổ chức, cá nhân gửi tóm tắt đề xuất ý tưởng
báo
bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Mẫu 1).
Chuyên gia nội bộ của Ban QLDA sẽ đánh giá
đề xuất ý tưởng (Mẫu 3.1) theo các tiêu chí tại
Phụ lục 1 và tổng hợp các ý kiến cá nhân
14 ngày kể
thành một bản báo cáo (Mẫu 3.2); đồng thời
từ ngày kết
đưa ra danh sách rút gọn các đề xuất được lựa
thúc kêu
chọn vào vòng trong. Ban QLDA sẽ tiến hành
gọi đăng
rà soát sơ bộ về môi trường nhằm loại trừ các
ký đề xuất
đề xuất ý tưởng không phù hợp với Khung
quản lý môi trường và xã hội (ESMF) của
VCIC

Bước 3

2-3 tháng

Tiền ươm tạo
Bước 3.1

Tổ chức khóa tập huấn tiền ươm tạo để trang

7 – 10

Cụm từ “dự án” trong tài liệu này được hiểu là các dự án do VCIC tài trợ cho các doanh nghiệp thực
hiện.
1
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Tiền ươm tạo - Tập
huấn, hỗ trợ tư vấn
bước đầu và hướng
dẫn xây dựng hồ sơ
dự án

bị các kỹ năng cơ bản cho doanh nghiệp;

ngày

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn bước đầu cho
doanh nghiệp;
Hỗ trợ/tập huấn về xây dựng hồ sơ dự án trong
một tuần;
Các tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ dự án bằng
tiếng Việt hoặc tiếng Anh (02 bản cứng và 01
bản điện tử), bao gồm:

Bước 3.2
Doanh nghiệp phát
triển hồ sơ dự án
hoàn chỉnh và nộp
cho Ban QLDA

-

Thuyết minh dự án (Mẫu 2);

-

Dự toán kinh phí (Mẫu 2.1);

-

Lý lịch khoa học của các thành viên dự
án (Mẫu 2.2);

-

Những thành tựu nổi bật của tổ chức
đăng ký và các đối tác tham gia liên
quan trực tiếp đến nội dung đề xuất tài
trợ (bằng sáng chế, giải thưởng, danh
hiệu v.v. (nếu có).

-

Hồ sơ năng lực của đơn vị thực hiện dự án
(nếu có).

-

Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác
của đối tác (nếu có).

Từ 15 - 20
ngày kể từ
khi chương
trình tập
huấn xây
dựng hồ sơ
dự án kết
thúc

1) Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá độc lập
theo quy định (xem Mẫu 3.1).
2) Hội đồng đánh giá sẽ đánh giá hồ sơ dự án
(xem Phụ lục các biểu mẫu, mẫu 3.2).
Bước 3.3
Thành lập Hội
đồng tư vấn đánh
giá độc lập

3) Bộ hồ sơ của đối tượng tham gia sẽ được
chuyển tới từng thành viên Hội đồng đánh
giá trước cuộc họp đánh giá 5 ngày, bao
gồm:
-

Hướng dẫn đánh giá

-

Phiếu nhận xét hồ sơ dự án (Mẫu 4.1 và
Mẫu 4.2);

4) Thư ký khoa học tổng hợp kết quả đánh giá
hồ sơ dự án của từng thành viên Hội đồng
và chuẩn bị bản tóm tắt kết quả đánh giá
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Tối đa 30
ngày làm
việc kể từ
khi Hội
đồng đánh
giá được
thành lập.

(Mẫu 5.1 và Mẫu 5.2); và Biên bản họp
Hội đồng đánh giá (Mẫu 6);
5) Hội đồng nộp lại các tài liệu đánh giá cho
Ban QLDA.

Bước 3.4
Thẩm định dự toán
tài chính

Đối với các thuyết minh dự án được Hội đồng
tư vấn đề xuất tài trợ, Ban QLDA thành lập
một tổ chuyên gia gồm ít nhất ba thành viên có
nhiệm vụ thẩm định và đánh giá sự phù hợp
của dự toán kinh phí với các nội dung thực hiện
theo kết luận của Hội đồng

10 ngày
sau khi có
các Hội
đồng nộp
đủ tài liệu
đánh giá
cho Ban
QLDA

Các chuyên gia môi trường rà soát và tổng
hợp, nộp Ban QLDA báo cáo rà soát môi
trường (chi tiết trong mục 5, chương II)

10 ngày
sau khi có
báo cáo
thẩm định
dự toán
kinh phí

Bước 3.5
Rà soát, sàng lọc
môi trường các hồ
sơ dự án được lựa
chọn

Bước 3.6
Tổng hợp và trình
Danh mục Dự án
đề xuất tài trợ

Bước 4
Quyết định tài trợ
và trao giải

Tối đa 10
ngày sau
khi Ban
QLDA
nhận được
Ban QLDA Lập tờ trình đề nghị lên Bộ
báo cáo
KH&CN chấp thuận Danh mục dự án đề xuất
đánh giá từ
tài trợ, đồng thời gửi yêu cầu phát hành “Thư chuyên gia
không phản đối” đến Ngân hàng Thế giới.
môi trường
Ban QLDA tổng hợp kết quả thẩm định (đánh
giá thuyết minh dự án, thẩm định kinh phí và
sàng lọc, rà soát môi trường - xã hội), lập
Danh mục dự án đề xuất tài trợ.

Tối đa 10
ngày làm
việc sau
khi có
Ban QLDA có trách nhiệm thông báo công
chấp thuận
khai kết quả tuyển chọn các dự án và đăng tải
và Thư
thông tin trên cổng thông tin điện tử của
không
VCIC.
phản đối
Sau khi có “Thư không phản đối” của Ngân
hàng Thế giới và chấp thuận của Bộ KH&CN,
Ban QLDA ra quyết định tài trợ cho các dự án.

Bước 5

1) Ban QLDA làm việc cùng đại diện hợp
pháp của dự án để hoàn thiện hồ sơ dự án
Ký hợp đồng tài trợ
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Tối đa 14
ngày sau
khi có

trước khi kí thỏa thuận tài trợ (Mẫu 7).
2) Ban QLDA và đại diện hợp pháp của dự án
kí Thỏa thuận tài trợ. Thỏa thuận sẽ được
kí thành 4 bản tiếng Anh và 6 bản tiếng
Việt

thông báo
tài trợ và
trao giải

Đào tạo, huấn luyện và cung cấp các dịch vụ
tư vấn ươm tạo;
6 tháng - 3
Ươm tạo và thương
năm
Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh
mại hóa
doanh, dịch vụ thương mại hóa.
Bước 6

Bước 7

-

Tạm ứng kinh phí (Mẫu 8).

-

Điều khoản tham chiếu thuê tư vấn (Mẫu
11)

-

Bảng kê thu chi đối chiếu (Mẫu 12)

Giải ngân

Bước 8
Báo cáo tiến độ

Bước 9
Tổng kết nghiệm
thu

Bước 10
Lữu trữ hồ sơ và
cập nhật dữ liệu

Ngay sau
khi hợp
đồng được
hai bên ký
kết

Sau 3
Báo cáo tiến độ thực hiện dự án (Mẫu 9) và tài tháng kể từ
chính (Mẫu 10) thực hiện 3 tháng 1 lần.
ngày ký
thỏa thuận
Báo cáo hoàn thành dự án (mẫu 13) bao gồm
04 bản tiếng Anh và 06 bản tiếng Việt được
nộp cho Ban QLDA (Trong trường hợp không
thể hoàn thành dự án đúng thời hạn quy định
trong thỏa thuận tài trợ, đơn vị thực hiện dự án
phải đề xuất BQLDA gia hạn thời gian thực
hiện dự án kèm theo văn bản giải trình)

Tối thiểu
30 ngày
trước khi
thỏa thuận
tài trợ kết
thúc

Hồ sơ và tài liệu của dự án sẽ được lưu trữ
Sau khi
bằng văn bản và cập nhật trên cơ sở dữ liệu hoàn thành
nghiệm thu
trực tuyến của Ban QLDA
dự án
KẾT THÚC

* Khi có sự thay đổi về thời gian, Ban QLDA sẽ thông báo trước đến cá nhân/tổ
chức đăng ký
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CHƯƠNG II
ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT
ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ
1. Thông báo kêu gọi đề xuất xin tài trợ
VCIC sẽ tổ chức Cuộc thi “Chứng minh ý tưởng” nhằm lựa chọn đề xuất
sáng tạo về công nghệ/giải pháp kinh doanh từ đó giới thiệu/quảng bá các sản
phẩm/dịch vụ hiệu quả trong việc giúp Việt Nam ứng phó/giảm thiểu biến đổi khí
hậu. Thông báo về cuộc thi sẽ được đăng tải trên cổng thông tin của VCIC, Bộ
KH&CN và một số phương tiện truyền thông đại chúng khác.

2. Chuẩn bị và nộp đề xuất dự án
Vòng 1: Nộp đề xuất ý tưởng.
-

Tổ chức, cá nhân nộp đề xuất (Mẫu 1). Các chuyên gia nội bộ của Ban
QLDA sẽ rà soát đề xuất ý tưởng.

-

Dựa trên kết quả đánh giá, chuyên gia của Ban QLDA làm báo cáo tóm tắt
và lập danh sách rút gọn đề xuất ý tưởng.

-

Ban QLDA sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp được sơ tuyển chi phí tham gia
chương trình đào tạo, hỗ trợ tiền ươm tạo kéo dài trong 3 tháng nhằm giúp
các doanh nghiệp có thể xây dựng được hồ sơ dự án hoàn chỉnh bao gồm
mô hình kinh doanh khả thi về mặt công nghệ và tiếp cận thị trường để
tham dự vào chương trình ươm tạo và thương mại hóa, bao gồm cả việc
xin vốn.

Vòng 2: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự án, bao gồm các tài liệu sau đây:
-

Thuyết minh dự án (Mẫu 2);

-

Dự toán kinh phí (Mẫu 2.1);

-

Lý lịch của cá nhân (Mẫu 2.2);

-

Hồ sơ năng lực của cơ quan thực hiện dự án (nếu có);

-

Những thành tựu nổi bật của tổ chức đăng ký và các đối tác tham gia (nếu
có) liên quan trực tiếp đến nội dung đề xuất tài trợ (bằng sáng chế, giải
thưởng, danh hiệu, v.v);

-

Biên bản ghi nhớ thảo thuận hợp tác với đối tác (nếu có).

3. Yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí hợp lệ của dự án
3.1- Yêu cầu hồ sơ
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Các tổ chức, cá nhân cần nộp 02 bản cứng và 01 bản sao điện tử các tài
liệu theo danh mục sau:
Bản giấy
Tài liệu

STT

1

2

Tiếng
Việt

Tiếng
Anh

Bản điện tử
Tiếng
Việt

Tiếng
Anh

Ghi chú
Đề xuất chuẩn bị
theo mẫu

Đơn đăng kí đề
xuất xin tài trợ

Khuyến khích
nhưng không bắt
buộc

Xác nhận hợp tác
từ phía các đối tác
của đề xuất.
Nếu có, đề nghị
liệt kê cụ thể:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3

Bằng chứng về
những thành tựu
nổi bật của tổ chức
đăng ký và các đối
tác tham gia liên
quan trực tiếp đến
nội dung đề xuất
tài trợ (bằng sáng
chế, giải thưởng,
danh hiệu v.v…,
nếu có). Đề nghị
xếp theo mức độ
quan trọng:

Khuyến khích,
không bắt buộc

3.1.
3.2.
3.3.
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3.4.

4

Điều khoản tham
chiếu (ToR) về
Đánh giá tác động
môi trường (EIA)
hoặc Bản cam kết
bảo vệ môi trường
(EPC) hoặc Kế
hoạch quản lý môi
trường (EMP)

Khi Ban QLDA
yêu cầu

Quy trình nộp đề xuất xin tài trợ
1. Kêu gọi đăng
ký cuộc thi
“Chứng minh ý
tưởng”

2. Tiếp nhận và rà
soát

3. Tập huấn, hỗ trợ tư
vấn Tiền ươm tạo và
hướng dẫn xây dựng
hồ sơ dự án

4. Doanh nghiệp xây
dựng hồ sơ dự án và
nộp cho VCIC

8. Ký thỏa thuận
tài trợ

7. Thông báo tài
trợ và trao giải

6. Tổng hợp kết
quả đánh giá và
báo cáo Bộ
KH&CN/WB

5. Thành lập Hội
đồng đánh giá
độc lập

9. Ươm tạo

10. Giải ngân

11. Báo cáo tiến
độ

12. Tổng kết
nghiệm thu

3.2- Tiêu chí hợp lệ
TT

1

2

Diễn giải

Tiêu chí

Mục tiêu

Tìm ra các tổ chức, cá nhân có đề xuất sáng tạo trong lĩnh
vực ứng phó với biến đổi khí hậu để ươm tạo và phát triển
công nghệ, mô hình kinh doanh khả thi nhằm tạo ra
những tác động tích cực và tiềm tàng đối với môi trường và
cộng đồng thông qua giảm nhẹ hoặc thích ứng với thách
thức của biến đổi khí hậu toàn cầu để nhận tài trợ.

Các lĩnh
vực ưu tiên
và gợi ý về

Các đề xuất và các mô hình kinh doanh được tài trợ theo dự
kiến cần chứng minh tác động tích cực tiềm năng đối với
môi trường và cộng đồng thông qua giảm nhẹ hoặc thích
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các ứng
dụng chính

ứng với những thách thức khí hậu được xác định.
Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ gồm:
1. Năng lượng hiệu quả: máy móc và thiết bị sử dụng
nước/năng lượng hiệu quả, sản xuất đạt hiệu quả
năng lượng, truyền tải và phân phối, thiết kế xây
dựng công trình xanh, vật liệu xây dựng xanh;
2. Nông nghiệp bền vững: cây trồng và giống cây
trồng mới có khả năng thích ứng và chống chịu
với tác động của biến đổi khí hậu, hệ thống tưới
tiêu tiết kiệm nước/năng lượng, quy trình sản
xuất, chế biến thực phẩm, quy trình canh tác tiết
kiệm năng lượng/thân thiện với khí hậu, thuốc trừ
sâu sinh học và phân bón, quản lý chất thải, quản
lý chăn nuôi và sản phẩm phụ, trồng rừng và thực
hành sử dụng đất bền vững, chế phẩm sinh học
phục vụ nông nghiệp xanh.
3. Công nghệ thông tin trong lĩnh vực biến đổi khí hậu:
công nghệ thông tin ứng dụng cho công nghệ sạch
và trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Quản lý và lọc nước: nước sạch, tưới tiêu hiệu quả,
xử lý và tái chế nước thải, sử dụng nước hiệu quả,
khử mặn.
5. Công nghệ năng lượng tái tạo: các ứng dụng điện
mặt trời, sản xuất điện gió, nhà máy thủy điện nhỏ,
năng lượng sóng và thủy triều, biogas, nhiên liệu
sinh học.
6. Những lĩnh vực khác có triển vọng và phù hợp với
mục tiêu Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
đó là “tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi
khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên,
phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ
và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an
ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối
cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích cực cùng
cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái
đất" cũng thuộc thành phần hỗ trợ của dự án.
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Một số lĩnh vực, loại hình dự án không ưu tiên nhận tài trợ
thông qua cuộc thi Chứng minh ý tưởng này, bao gồm:
 Sản phẩm hoặc dịch vụ không phải là dự án công
nghệ khí hậu;
 Công ty phát triển và thương mại hóa các sản phẩm
hoặc dịch vụ không chiếm ít nhất 51% vốn sở hữu về
phía Việt Nam vào thời điểm nộp đơn;
 Các hồ sơ dự án từ các đơn vị công lập, các tổ chức
chính phủ và chi nhánh của tổ chức/doanh nghiệp
nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ không được
khuyến khích tham gia cuộc thi này;

3

Các lĩnh
vực, loại
hình dự án
không ưu
tiên

 Các dự án hiện đang được các tổ chức khác tài trợ,
trừ trường hợp các dự án này sắp kết thúc và không
có hứa hẹn tiếp tục được tài trợ;
 Các dự án không có thành phần sáng tạo được xác
định, bao gồm công nghệ nhập khẩu trực tiếp, việc
lắp đặt hoặc các hoạt động khác hỗ trợ những công
nghệ hoặc mô hình kinh doanh đã được chứng minh
và triển khai tại Việt Nam;
 Các dự án tập trung vào cải thiện khả năng tiếp cận
năng lượng mà không đem lại lợi ích xác định cho
nền kinh tế xanh của Việt Nam, chẳng hạn như việc
thực hiện các dự án một-lần để sử dụng cho mục đích
cá nhân; và
 Các dự án tập trung vào nghiên cứu và phát triển
(R&D) cơ bản cho một sản phẩm khi chưa xác định
được rõ ràng nhu cầu thị trường hoặc triển vọng
thương mại đáng tin cậy của sản phẩm này.

4

Tất cả các tổ chức, cá nhân, liên doanh thành lập và hoạt
động tại lãnh thổ Việt Nam đều được khuyến khích nộp
bản đề xuất xin tài trợ lên đến 75.000 đô-la Mỹ cho một
Đối tượng hoặc nhiều đề xuất, trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp khởi
đăng ký hợp nghiệp (dưới 5 năm) trong lĩnh vực công nghệ sạch, công
lệ
nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu .
Mỗi tổ chức, cá nhân, liên doanh có thể nộp nhiều hồ sơ dự
án trong cùng một đợt cuộc thi PoC.
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5

Thời gian
tài trợ chính
thức

Không quá 12 tháng.

6

Đóng góp
đối ứng

Các đề xuất có vốn đối ứng cao được ưu tiên.

7

Hạn nộp hồ
sơ

Hồ sơ phải nộp trong thời hạn qui định trong thông báo.

4. Lựa chọn và đánh giá hồ sơ dự án
Thành lập Hội đồng đánh giá
Việc lựa chọn các hồ sơ dự án được nhận vốn hỗ trợ sẽ do Hội đồng đánh giá
độc lập thực hiện. Hội đồng đánh giá bao gồm ít nhất 5 chuyên gia độc lập được
lựa chọn từ dữ liệu chuyên gia của VCIC, Bộ KH&CN và Ngân hàng Thế giới.
Hội đồng sẽ có ít nhất 5 thành viên, bao gồm 3 thành viên nòng cốt (chuyên gia
về Doanh nghiệp/Ươm tạo Doanh nghiệp; Chuyên gia về Đầu tư; Chuyên gia về
Thương mại hóa công nghệ/Chuyển giao công nghệ) và 2 thành viên phù hợp với
lĩnh vực công nghệ trong thuyết minh dự án; trong đó có ít nhất 01 thành viên từ
khối tư nhân, và ưu tiên thành viên nữ. Thành viên hội đồng phải không có xung
đột lợi ích với các thuyết minh dự án được giao đánh giá. Tất cả các thuyết minh
dự án trong cùng một nhóm lĩnh vực công nghệ sẽ được đánh giá bởi một hội
đồng đánh giá.
Nguyên tắc đánh giá
a) Minh bạch: Quy trình đưa ra quyết định tài trợ được mô tả rõ ràng và các
tổ chức/cá nhân quan tâm có thể tiếp cận những thông tin này.
b) Đối xử bình đẳng: Tất cả hồ sơ dự án đều được đối xử như nhau, không
phân biệt nguồn gốc hoặc xuất thân của cá nhân, tổ chức đề xuất.
c) Lựa chọn cạnh tranh: Tất cả hồ sơ dự án được xem xét và lựa chọn thông
qua một quy trình lựa chọn cạnh tranh với các tiêu chí cụ thể tuân theo các
mục tiêu của cuộc thi và không có ngoại lệ.
Tiêu chí đánh giá
a) Tính sáng tạo và tính đổi mới của dự án trong việc giải quyết các thách
thức quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu;
b) Ưu thế cạnh tranh/tính độc đáo của mô hình kinh doanh;
c) Khả năng nhân rộng, thương mại hóa và tiềm năng thị trường;
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d) Khả năng cấp bằng sáng chế;
e) Tác động của dự án đối với môi trường, xã hội và kinh tế;
f) Tính khả thi và chiến lược quản lý rủi ro;
g) Khả năng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;
h) Năng lực cá nhân, tổ chức thực hiện dự án và năng lực của các thành viên
trong nhóm;
i) Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho nữ giới.
Điểm cho từng tiêu chí đánh giá này được ghi trong Mẫu 4.1 và 4.2
Quy trình đánh giá
1) Thông qua thủ tục hành chính của phiên họp hội đồng: Cán bộ của VCIC
công bố Quyết định thành lập hội đồng và thông qua các nguyên tắc, quy
định trong quá trình đánh giá. Chủ tịch hội đồng cử một chuyên gia làm
Thư ký hội đồng.
2) Thuyết trình: Các cá nhân, tổ chức, liên doanh nộp dự án sẽ trình bày
trước Hội đồng, tối đa 20 phút.
3) Phản biện: Các thành viên trong Hội đồng đặt câu hỏi, phản biện để làm rõ
nội dung thuyết minh dự án với cá nhân, tổ chức đề xuất.
4) Thảo luận và đánh giá độc lập: Các thành viên trong Hội đồng họp kín,
thảo luận về thuyết minh dự án. Sau đó đánh giá, cho điểm từng dự án dựa
trên thang điểm 100 (Mẫu 4.1 và 4.2).
5) Tổng hợp đánh giá và lập biên bản họp hội đồng: Thư ký hội đồng tổng
hợp các đánh giá thành một báo cáo đánh giá (Mẫu 5.1 và 5.2) về dự án và
gửi báo cáo này cho Ban QLDA ngay sau khi kết thúc phiên họp Hội
đồng.

5. Thẩm định dự toán tài chính của Dự án
Đối với các thuyết minh dự án được Hội đồng tư vấn đề xuất tài trợ, Ban
QLDA thành lập một tổ chuyên gia gồm ít nhất ba thành viên có nhiệm vụ thẩm
định và đánh giá sự phù hợp của dự toán kinh phí với các nội dung thực hiện theo
kết luận của Hội đồng nhằm đảm bảo nguồn tài trợ được sử dụng đúng mục đích
và hiệu quả.

6. Rà soát, sàng lọc môi trường – xã hội
Việc rà soát và sàng lọc các vấn đề về môi trường, xã hội của hồ sơ dự án do
chuyên gia môi trường của Ban QLDA thực hiện.
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Để quản lý các tác động xã hội và môi trường tiêu cực tiềm ẩn, các thuyết
minh dự án do Hội đồng tư vấn đề xuất tài trợ sẽ được sàng lọc môi trường theo
các tiêu chí trong Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) được đăng tải
trên website của VCIC. Việc áp dụng Khung quản lý môi trường và xã hội sẽ loại
trừ những công nghệ có tác động tiêu cực lớn đến môi trường, xã hội. Đối với
những hồ sơ dự án tiềm ẩn những tác động nhỏ tới môi trường hoặc xã hội thì
phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Báo cáo rà soát sàng lọc môi
trường – xã hội của chuyên gia là một trong các cơ sở quan trọng để Ban QLDA
ra quyết định tài trợ.

7. Quyết định tài trợ dự án
Ban QLDA tổng hợp kết quả thẩm định (đánh giá thuyết minh dự án, thẩm
định kinh phí và sàng lọc, rà soát môi trường - xã hội) và ra quyết định tài trợ
theo các bước sau:
-

Tiến hành lựa chọn dựa trên mức điểm của Hội đồng đánh giá trên
nguyên tắc từ cao xuống thấp nhưng không dưới 70 điểm, và đạt các
tiêu chí về môi trường. Trong trường hợp cần thêm cơ sở để ra quyết
định tài trợ, Ban QLDA VCIC sẽ tham vấn thêm ý kiến của các chuyên
gia độc lập.

-

Lập tờ trình đề nghị lên Bộ KH&CN chấp thuận Danh mục dự án đề
xuất tài trợ.

-

Gửi yêu cầu phát hành “Thư không phản đối” đến Ngân hàng Thế giới.

-

Sau khi có “Thư không phản đối” của Ngân hàng Thế giới và chấp
thuận của Bộ KH&CN, Ban QLDA ra quyết định tài trợ cho các dự án.

-

Ban QLDA sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức được chấp nhận tài trợ
về quyết định tài trợ. Cá nhân, tổ chức được chấp nhận tài trợ sẽ được
hướng dẫn thủ tục ở các bước tiếp theo. Danh mục các dự án được tài
trợ sẽ được công bố trên website của VCIC.

8. Ký thỏa thuận
-

Sau khi công bố quyết định tài trợ, Ban QLDA tiến hành thương thảo
và ký thỏa thuận (theo Mẫu 7) với cá nhân, tổ chức được phê duyệt tài
trợ.

-

Thỏa thuận là văn bản pháp lý để Ban QLDA làm cơ sở cấp kinh phí,
giám sát thực hiện cũng như đánh giá kết quả, sản phẩm của dự án.
Bản thuyết minh dự án đã được hoàn thiện sau thương thảo là một
phần không tách rời của thỏa thuận.
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9. Giải ngân tài trợ cho doanh nghiệp

Ban QLDA

Báo cáo kết
quả hoạt động

Tạm ứng, thanh toán

Đề nghị tạm ứng, thanh
toán

Xác nhận kết
quả hoạt động

Doanh nghiệp
được tài trợ

-

Bước 1. Tạm ứng: Doanh nghiệp tạm ứng lần 1 tối đa 70% giá trị thỏa
thuận ngay sau khi thỏa thuận được kí kết; phần còn lại sẽ được chia làm
hai đợt dựa vào tiến độ thực hiện và các kết quả mà doanh nghiệp đạt
được theo như thoả thuận, cũng như cam kết các điều kiện sử dụng vốn tài
trợ.

-

Bước 2. Thanh toán tạm ứng: Doanh nghiệp triển khai dự án, giải ngân
và thanh toán tạm ứng theo kế hoạch hoạt động đã được Ban QLDA phê
duyệt và gửi báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính, chứng từ hoàn ứng, tuân
thủ theo các điều khoản trong thỏa thuận tài trợ kí kết với Ban QLDA.

-

Bước 3. Nghiệm thu và thanh quyết toán: Ban QLDA xác nhận kết quả
hoạt động, nghiệm thu, quyết toán kinh phí và tiếp tục tạm ứng, thanh toán
(nếu có).
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CHƯƠNG III
THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Kế hoạch và kinh phí dự án
Trong quá trình triển khai hoạt động của dự án, thông thường có một số
nhiệm vụ cần sử dụng kinh phí bao gồm:
 Thuê lao động, thuê chuyên gia phục vụ cho các công việc đã được
phê duyệt trong thuyết minh dự án.
 Sử dụng dịch vụ tư vấn và phi tư vấn.
 Tổ chức đào tạo và hội thảo.
 Mua sắm máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng liên quan đến dự án.
 Các hoạt động khác như đăng ký giấy phép công nghệ, đăng ký chất
lượng, đăng ký thử nghiệm và xác nhận khoa học, đăng ký bảo vệ sở
hữu trí tuệ, truyền thông.
 Phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh và thương mại hoá công
nghệ.
 Sử dụng các dịch vụ công nghệ gia tăng trực tiếp liên quan đến các
hoạt động được mô tả trong dự án.
 Các hoạt động khác có liên quan.
Quá trình sử dụng kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên cần tuân
thủ nguyên tắc trong Phụ lục 1 “Quy định về chi phí hợp lệ cho dự án”
Để thực hiện các nhiệm vụ nói trên:
 Dự án cần xây dựng kế hoạch hoạt động theo Mẫu kế hoạch công tác
tổng thể (xem Mẫu 2.3).
 Dự toán ngân sách theo biểu mẫu và các quy định về Khoản chi hợp lệ
ghi tại Phụ lục 1 về “Hướng dẫn quy định các khoản chi”. Các dự án sẽ
chỉ nhận được vốn hỗ trợ sau khi Thỏa thuận tài trợ đã được ký giữa
Đơn vị thực hiện dự án với Ban QLDA.
 Kế hoạch mua sắm thiết bị và dịch vụ: Kế hoạch này bao gồm các gói
mua sắm và gói tư vấn trình Ban QLDA phê duyệt. Các dự án tiến
hành mua sắm hoặc ký thỏa thuận dịch vụ khi Kế hoạch mua sắm được
sự phê duyệt của Ban QLDA.
2. Hướng dẫn về mua sắm đối với các dự án
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Quy trình mua sắm được thực hiện theo “Thông lệ thương mại” căn cứ vào
điều 3.13 trong Hướng dẫn đấu thầu của Ngân hàng Thế giới cho các tổ chức khu
vực tư nhân (đăng tải trên website của VCIC). Ngoài ra, các hoạt động mua sắm
của các dự án có thể được đánh giá thông qua kiểm toán độc lập.
“Thông lệ thương mại” nghĩa là tiến hành hoạt động mua sắm theo phương
thức được sử dụng trong khối tư nhân hoặc sử dụng ba bản báo giá hoặc ký kết
thỏa thuận trực tiếp tùy thuộc vào giá trị hàng hoá hoặc nguồn hàng. Trong khi các
dự án không bị hạn chế, Ban QLDA cần đảm bảo rằng việc mua sắm phải đúng
mục đích và hiệu quả, tương thích với giá thị trường thông qua tiến hành thẩm định
chi phí nếu cần thiết.
Trường hợp phát hiện có gian lận nghiêm trọng trong quá trình mua sắm,
Ban QLDA hủy bỏ phần tiền tài trợ cho hàng hóa và dịch vụ sai phạm đó.
3. Quản lý tài chính dự án
Các dự án sẽ thiết lập và duy trì hệ thống kế toán và quản lý tài chính, và
xây dựng báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn về kế toán của Việt Nam. Chủ
nhiệm dự án sẽ thiết lập và duy trì một tài khoản chỉ định để nhận nguồn vốn hỗ
trợ. Dự án có trách nhiệm lưu giữ sổ sách kế toán và phải có các biện pháp kiểm
soát phù hợp để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các báo cáo tài chính.
Hệ thống kế toán này cần được xây dựng theo hướng dẫn thống nhất của
Ban QLDA để dễ dàng theo dõi các khoản tiền thu từ các nguồn khác nhau cho
dự án và các khoản chi liên quan đến số vốn tài trợ từ Ban QLDA.
4. Chi tiêu tại dự án
Đơn vị thực hiện dự án nên sử dụng và tối ưu hoá số tiền tài trợ theo kế
hoạch và kinh phí đã được Ban QLDA duyệt. Số tiền tài trợ sẽ được giải ngân
theo các mốc thời gian đã được nêu rõ trong thỏa thuận tài trợ giữa đơn vị thực
hiện dự án và Ban QLDA. Kế toán dự án sẽ lưu giữ các chứng từ thu chi, đóng
dấu “Đã thanh toán bằng kinh phí dự án VCIC” trên tất cả các hóa đơn dùng tiền
của dự án để tránh trường hợp thanh toán kép. Đơn vị thực hiện dự án cần phê
duyệt các yêu cầu chi và các thanh toán đã thực hiện, nếu không thì khoản thanh
toán đó sẽ không hợp lệ và không được đưa vào báo cáo tài chính.
5. Kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính dự án
Các yêu cầu tối thiểu về kiểm soát nội bộ mà dự án cần tuân thủ để quản
lý chi tiêu và kinh phí của dự án bao gồm:
a) Nguyên tắc quản lý tiền mặt
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Đơn vị thực hiện dự án phải quản lý tiền mặt phù hợp với các nguyên tắc
kế toán và các quy định về quản lý tiền mặt của Việt Nam. Chủ nhiệm dự án sẽ
duy trì một tài khoản dành riêng cho dự án, tách biệt với tài khoản doanh nghiệp
và cá nhân.
Đơn vị thực hiện dự án phải báo cáo Ban QLDA để được phê duyệt điều
chỉnh bất kỳ hóa đơn hay báo cáo chi tiêu nào phát sinh không có trong nội dung
thỏa thuận tài trợ.
b) Quy định chung về chi tiêu bằng kinh phí dự án.
Các khoản chi phải dựa trên kế hoạch và ngân sách đã duyệt và phải có đủ
chứng từ hợp lý và hợp lệ theo quy định của Việt Nam.
Chỉ các khoản chi hợp lệ theo quy định của Sổ tay này mới được thanh
toán. Việc thanh toán sẽ tiến hành theo các định mức chi nêu tại Phụ lục 1, trừ
trường hợp đặc biệt có sự phê duyệt của Ban QLDA.
c) Phương thức thanh toán
Mọi thanh toán cần được tiến hành qua chuyển khoản. Hình thức thanh
toán bằng tiền mặt chỉ được áp dụng khi không thể thực hiện bằng hình thức
chuyển khoản hoặc số tiền thanh toán ít hơn hai mươi triệu đồng (20.000.000
VND). Trong trường hợp đó phải áp dụng quy định quản lý tiền mặt.
d) Lưu giữ sổ sách kế toán và các chứng từ tài chính
Đơn vị thực hiện dự án cần đảm bảo các sổ sách tài chính của dự án được
thường xuyên cập nhật và các chứng từ gốc được lưu giữ an toàn tại đơn vị thực
hiện dự án. Đơn vị thực hiện dự án cũng cần lưu giữ các hoá đơn và chứng từ tài
chính phù hợp với quy định và luật pháp của Việt Nam.
6. Điều chỉnh kinh phí dự án
a) Đơn vị thực hiện dự án có thể điều chỉnh kinh phí giữa các hạng mục
được cấp tài trợ nếu (a) kinh phí thay đổi giữa các hạng mục không
vượt quá 10%, và (b) tổng vốn tài trợ của dự án không được tăng lên.
Những điều chỉnh này không cần phải được Ban QLDA phê duyệt
nhưng phải được trình bày trong các báo cáo tài chính và báo cáo tiến
độ thực hiện, và cần thông báo cho Ban QLDA trong vòng 7 ngày làm
việc kể từ khi có sự điều chỉnh.
b) Bất kì sự thay đổi nào về kinh phí sử dụng vốn tài trợ giữa các hạng
mục vượt quá 10% do thay đổi trong kế hoạch triển khai hoặc chậm trễ
trong việc triển khai đều cần có sự phê duyệt của Ban QLDA bằng văn
bản.
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7. Kiểm toán và quyết toán dự án
a) Kiểm toán độc lập dự án: Ban QLDA sẽ thuê kiểm toán độc lập để
tiến hành kiểm toán hàng năm. Đối với các dự án thực hiện dưới một
năm, Ban QLDA có thể cử kiểm toán nội bộ kiểm tra đánh giá trước
khi tiến hành quyết toán dự án.
b) Quyết toán dự án: Sau khi hoàn thành việc thực hiện dự án, Ban
QLDA sẽ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và phê duyệt các bản báo
cáo quyết toán dự án. Ban QLDA có trách nhiệm báo cáo Bộ
KH&CN về các báo cáo quyết toán dự án theo đùng quy định quản lý
ODA của Nhà nước.
8. Yêu cầu về báo cáo
Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm nộp báo cáo tiến độ thực hiện và báo cáo
tài chính cho Ban QLDA theo mẫu có sẵn. Những báo cáo này sẽ được phân tích
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các dự án do Ban QLDA tài trợ.
a) Báo cáo tiến độ
Theo lịch trình và kết quả dự kiến trong thỏa thuận, Chủ nhiệm dự án phải
nộp báo cáo tiến độ cho Ban QLDA định kỳ theo Quý trong vòng 10 ngày đầu
của Quý tiếp theo trong quá trình thực hiện dự án. Báo cáo tiến độ giúp Ban
QLDA nắm được tiến độ thực hiện và lấy đó làm căn cứ để quyết định tiếp tục
hay ngừng cấp kinh phí cho dự án. Các yêu cầu chủ yếu đối với báo cáo tiến độ
là cần đảm bảo đúng thời hạn quy định, ngắn gọn và thống nhất với dự án.
b) Báo cáo tài chính
Các dự án phải nộp báo cáo tài chính vào thời điểm giữa và khi dự án kết
thúc. Dựa trên báo cáo tài chính, Ban QLDA theo dõi chi tiêu thực tế của dự án
và đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng tài trợ cho dự án. Báo cáo tài chính phải
được nộp cho Ban QLDA không quá 10 ngày kể từ giữa kì hoặc khi dự án kết
thúc.
Trong trường hợp có sai lệch kinh phí trong báo cáo do sai phạm hoặc
thiếu sót (như sai phạm trong việc cung cấp các kết quả, quản lý kém, không
hoàn thành được các mốc tiến độ quan trọng, không cho phép cá nhân có thẩm
quyền của Ban QLDA đến thăm và giám sát dự án v.v…), Ban QLDA sẽ ngừng
tài trợ, đồng thời nguồn vốn đã tài trợ có thể được yêu cầu hoàn trả lại.
c) Báo cáo tổng kết hoạt động của dự án.
Báo cáo tổng kết dự án (Mẫu 13) phải được nộp cho Ban QLDA trong
vòng 30 ngày sau khi kết thúc thỏa thuận thực hiện dự án.
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Trong trường hợp không thể hoàn thành dự án trong thời hạn thỏa thuận,
Chủ nhiệm dự án phải gửi văn bản báo cáo tới Ban QLDA giải trình lý do và xin
gia hạn thời gian thực hiện ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn thỏa thuận. Ban
QLDA sẽ xem xét và đưa ra quyết định đối với yêu cầu gia hạn của chủ nhiệm dự
án trong vòng 15 ngày làm việc.
d) Các báo cáo đột xuất
Trong trường hợp có bất kì sự thay đổi bất ngờ nào về phạm vi hoặc kế
hoạch thực hiện, Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ban
QLDA. Ban QLDA sẽ xem xét những báo cáo này và hồi đáp lại trong thời gian
không quá 10 ngày làm việc.
9. Theo dõi tiến độ thực hiện dự án
Theo dõi, giám sát dự án là công tác kiểm tra thường xuyên việc thực hiện
dự án nhằm đảm bảo các hoạt động dự án được triển khai và quản lý đúng tiến độ
và có hiệu quả nhất. Công tác này cũng giúp các cơ quan quản lý kịp thời giải
quyết các khó khăn, vướng mắc dự án gặp phải trong quá trình thực hiện.
Chủ nhiệm dự án được cung cấp hai mẫu báo cáo (Biểu mẫu 9.1 và 9.2) về
tình hình hoạt động để hoàn thành và nộp cho Ban QLDA trong vòng 10 ngày
đầu của Quý tiếp theo nhằm đánh giá tình hình hoạt động của dự án và báo cáo
cho Ngân hàng thế giới.
10. Đánh giá tiến độ giữa kì của dự án
Ban QLDA sẽ tiến hành đánh giá giữa kỳ đối với các dự án. Tuỳ thuộc
vào thời gian thực hiện, Ban QLDA sẽ thông báo thời gian đánh giá cho các
doanh nghiệp 1 tuần trước khi thực hiện đánh giá tiến độ giữa kì.
Nội dung đánh giá giữa kỳ chủ yếu tập trung vào:
a) Tình hình quản lý tại dự án
Kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả của bộ máy quản lý dự án, tính liên kết
giữa các đối tác tham gia, tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc và lắng nghe kiến
nghị của Chủ nhiệm dự án.
b) Kiểm tra tiến độ thực hiện
Kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã duyệt và
các kết quả dự án đạt được dựa trên thỏa thuận đã ký với Ban QLDA.
c) Tình hình giải ngân
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Kiểm tra các khoản chi, sổ sách, chứng từ liên quan đến quản lý tài chính của
dự án.
d) Kiểm tra kết quả:
Kiểm tra sơ bộ mức độ, khả năng đạt được các kết quả dự kiến của dự án
dựa trên các chỉ số đánh giá định tính, định lượng và thỏa thuận tài trợ giữa Ban
QLDA và đơn vị thực hiện dự án.

11. Kết thúc thỏa thuận tài trợ cho dự án
Dự án sẽ kết thúc theo quy định tại Thỏa thuận đã ký với Ban QLDA, trừ
khi bị kết thúc sớm hoặc được gia hạn với thông báo bằng văn bản của Ban
QLDA. Trong trường hợp được gia hạn, các dự án bắt buộc phải nhận được sự
đồng ý của Ban QLDA theo quy định tại khoản c) điều 8 ở trên.
Một dự án được công nhận là đã kết thúc khi đã hoàn thành hoạt động dự
án và trách nhiệm tài chính của dự án.
a) Hoàn thành hoạt động dự án
Một dự án được coi là hoàn thành hoạt động dự án khi thực hiện tất cả các
nhiệm vụ trong kế hoạch đã được phê duyệt và đạt được tất cả các chỉ số kết quả
đầu ra. Chủ nhiệm dự án cần thông báo cho Ban QLDA thời điểm đơn vị thực
hiện dự án hoàn thành hoạt động dự án. Thông báo này cần gửi kèm theo báo cáo
tài chính cho biết số kinh phí đã chi đến ngày báo cáo và số dự kiến sẽ phải chi
tiếp trong thời gian còn lại.
Điều kiện để hoàn thành hoạt động dự án:
Trước khi tuyên bố hoàn thành hoạt động dự án, đơn vị thực hiện dự án
cần đảm bảo rằng:
-

Tất cả các chuyên gia dự án đã hoàn thành nhiệm vụ và tất cả các báo cáo
chuyên môn kỹ thuật đã được thu thập đủ và được phân phát cho các đối
tác liên quan.

-

Tất cả các hợp đồng đã được hoàn thành và thanh lý theo đúng quy
định.

-

Tất cả các khoản nợ chưa thanh toán cần được dự tính và ghi chép cẩn
thận trong tài khoản dự án để thanh khoản sau này.

-

Tất cả các thiết bị của dự án đã đặt mua được chuyển về lắp đặt, chạy
thử và đưa vào hoạt động tại dự án.

-

Nộp báo cáo nghiệm thu (bao gồm những kết quả đầu ra cuối cùng so
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với những chỉ số kết quả cam kết ban đầu) và báo cáo tài chính cuối
cùng cho Ban QLDA.
Sau khi dự án kết thúc, đơn vị thực hiện dự án sẽ giữ toàn bộ tài sản được
mua sắm từ nguồn kinh phí được tài trợ từ Ban QLDA.
b) Hoàn thành trách nhiệm tài chính
Một dự án được coi là hoàn thành trách nhiệm tài chính khi tất cả các giao
dịch tài chính được chấp thuận bởi Ban QLDA, đồng thời Ban QLDA cùng với
dự án cần kí vào biên bản kết thúc/thanh lý thỏa thuận nhằm xác nhận rằng dự án
đã kết thúc, tất cả các kết quả đều đạt được, tất cả các giao dịch tài chính đều
được ghi chép và báo cáo, và toàn bộ số dư chưa được thanh toán đều được hoàn
trả/thanh toán. Việc hoàn thành trách nhiệm tài chính cần phải được hoàn thiện
trong vòng 3 tháng để từ khi dự án kết thúc về mặt hoạt động.
Chủ nhiệm dự án và đơn vị thực hiện dự án cần đóng các tài khoản đã mở
cho dự án và theo yêu cầu của Ban QLDA, chuyển trả lại các khoản kinh phí
không dùng hết hoặc phải hoàn trả, kèm theo lãi suất (nếu có).
12. Chống gian lận và tham nhũng
Tổ chức và cá nhân nhận tài trợ phải đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo
đúng những quy định của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam về chống
gian lận và tham nhũng được mô tả tại Phần 4. Quản lý tài chính của Sổ tay
thực hiện dự án (POM).
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SƠ ĐỒ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
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13. Quy trình giải quyết khiếu nại
Yêu cầu khiếu nại

VCIC, MOST
Tiếp nhận và chuyển y/c
tới HĐ thẩm định

Gửi yêu cầu

Gửi thông báo cho DN

Gửi kết quả cho Ban

QLDA

Chấp nhận kết
quả thông báo

Không

Có

Gửi tiếp yêu cầu khiếu
nại lên Bộ KH&CN

Xem xét thành lập HĐ
thẩm định để đánh giá DA

Diễn giải
Trong vòng 05 ngày
làm việc kể từ khi
DN nhận được kết
quả, nếu DN không
chấp nhận cần gửi
yêu cầu khiếu nại
lên Ban QLDA.
Trong vòng 05 ngày
làm việc, HĐ sẽ
phản hồi kết quả cho
Ban QLDA
Trong vòng 05 ngày
làm việc kể từ khi
DN nhận được kết
quả khiếu nại.

Kết thúc khiếu nại
Gửi thông báo cho DN

Gửi kết quả cho Ban
QLDA

Chấp nhận kết
quả thông báo
báo?

Gửi lên Tòa án Hành
chính để xử lý

Có

Không

Phán quyết của Tòa

Kết thúc khiếu
nại
Kết thúc khiếu nại
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Trong vòng 10 ngày
làm
việc,
Bộ
KH&CN sẽ xem xét
và lập một HĐ thẩm
định mới độc lập để
đánh giá hồ sơ DA
của DN
Trong vòng 05 ngày
làm việc kể từ khi
DN nhận được kết
quả, có thể gửi yêu
cầu lên Tòa án hành
chính
Phán quyết của Tòa
là quyết định cuối
cùng.

PHỤ LỤC CÁC HỒ SƠ BIỂU MẪU
Phụ lục 1: Hướng dẫn về các chi phí hợp lệ cho dự án
Nguyên tắc
Chi phí hợp lệ là những chi phí trực tiếp và “chi phí gia tăng phát sinh2”
phát sinh trong thời gian thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp của dự án và
cần thiết cho việc nghiên cứu, thực hiện các hoạt động tạo ra các kết quả, đầu ra
của dự án. Chỉ có các chi phí sau khi đã ký thỏa thuận mới được tính là chi phí
hợp lệ, và bắt buộc phải có hoá đơn, biên lai, sổ chấm công v.v đi kèm. Các hoạt
động thường ngày liên quan tới việc kinh doanh của tổ chức thực hiện dự án sẽ
không được tài trợ.
Các loại chi phí hợp lệ
Như đã đề cập bên trên, chi phí hợp lệ và chi phí gia tăng phát sinh trong
quá trình thực hiện dự án bao gồm chi phí công lao động, thuê chuyên gia ngoài,
dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, tổ chức đào tạo và hội thảo, máy móc và thiết
bị liên quan đến dự án, hàng tiêu dùng, và các loại chi phí khác như chi phí giấy
phép công nghệ, đảm bảo chất lượng, thử nghiệm và xác nhận khoa học, bảo vệ
sở hữu trí tuệ, phát triển và thương mại hoá (như điều khoản về cấp phép, giấy
chứng nhận mở rộng quy mô sản xuất trên nền tảng công nghệ); dịch vụ công
nghệ gia tăng trực tiếp liên quan đến các hoạt động được mô tả trong dự án.
Các chi phí hợp lệ bắt buộc phải có giấy tờ hỗ trợ đi kèm.
Các chi phí liên quan đến tiền lương cán bộ quản lý và nhân viên, chi phí
liên quan đến việc vận hành thường ngày, chi phí đất đai, công trình dân dụng
hoặc nhà ở sẽ không được tài trợ.
Các khoản chi phí hợp lệ cụ thể là:
1) Công lao động: chi phí lao động trực tiếp tăng thêm do thực hiện đề
xuất dự án.
2) Chuyên gia bên ngoài: là những người được thuê tuyển bởi doanh
nghiệp với mục đích hỗ trợ việc thực hiện dự án dựa trên thoả thuận.
Những chuyên gia này không phải là nhân viên chính thức của doanh
nghiệp thực hiện dự án.
3) Dịch vụ tư vấn: Chỉ có chi phí tư vấn phục vụ trực tiếp cho dự án mới
được sử dụng nguồn tiền tài trợ.
4) Dịch vụ phi tư vấn: Chi phí thuê bên thứ ba cung cấp các dịch vụ cần
Chi phí phát sinh cụ thể là những chi phí sẽ không hình thành nếu như các hoạt động của dự án được
Ban QLDA phê duyệt không được thực hiện
2
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thiết để thực hiện các hoạt động của dự án, bao gồm các buổi đào tạo
và phát triển kĩ năng, và các dịch vụ khác có liên quan đến việc thực
hiện dự án (nội địa và quốc tế).
5) Thiết bị và hàng tiêu dùng liên quan đến dự án
-

Nguyên vật liệu và hàng hoá phục vụ cho hoạt động nghiên cứu

-

Các hoạt động nghiên cứu quy mô nhỏ và/hoặc trang thiết bị sản
xuất

-

Chi phí cần thiết cho phần cứng/phần mềm, hoạt động, vận chuyển
phục vụ dự án

-

Chi phí nguyên vật liệu và hàng hoá cần thiết cho việc vận hành,
sửa chữa hoặc bảo trì trang thiết bị phục vụ dự án

-

Chủ nhiệm dự án có thể mua sắm trang thiết bị cần thiết để thực
hiện dự án miễn là phù hợp với quy trình mua sắm đấu thầu của
Ngân hàng Thế giới và các quy định mua sắm đấu thầu nội bộ của
chính doanh nghiệp thực hiện dự án.

Việc mua sắm đấu thầu tất cả các trang thiết bị sử dụng nguồn tài
trợ đều phải được diễn ra sau khi thỏa thuận tài trợ có hiệu lực.
6) Các chi phí khác có liên quan (cấp phép, giấy chứng nhận, …)
-

Chi phí cho tìm kiếm/cấp phép công nghệ/bằng sáng chế, trao đổi
song phương, và các chi phí khác có liên quan;

-

Chi phí xuất bản, bảo vệ, phổ biến và cấp bằng sáng chế… không
nằm trong các mục chi phí trên nhưng cần thiết cho việc thực hiện
dự án;

-

Chi phí công tác tham gia khoá đào tạo/hội thảo/triển lãm và các
hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, có liên quan
đến việc triển khai dự án bao gồm giá vé phương tiện di chuyển
hạng phổ thông, phí thị thực và bảo hiểm xã hội hoặc các chi phí
bảo hiểm trong thời gian đi công tác, phí tham dự sự kiện, chi phí
ăn ở và sinh hoạt hợp lý. Đối với các chuyến công tác nước ngoài,
dự án cần nộp cho Ban QLDA bản kế hoạch bao gồm mục đích của
chuyến công tác 1 tháng trước khi khởi hành.
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Phụ lục 2: Quy định về việc thành lập Hội đồng đánh giá
Việc quyết định tài trợ cho dự án sẽ dựa vào các kết luận và khuyến nghị
cuối cùng của Hội đồng tư vấn đánh giá (sau đây viết tắt là Hội đồng đánh giá)
do Ban QLDA thành lập.
Hội đồng đánh giá sẽ làm việc một cách khách quan và minh bạch để đưa
ra kết luận và kiến nghị cho các hồ sơ dự án, từ đó làm cơ sở để Ban QLDA ra
quyết định tài trợ cho các dự án đã tham gia cuộc thi “Chứng minh ý tưởng”. Do
vậy, việc Ban QLDA thành lập các Hội đồng đánh giá độc lập cho tất cả các hồ sơ
dự án của các doanh nghiệp PoC đã hoàn thành xuất sắc bước Tiền ươm tạo là rất
quan trọng.
Hội đồng đánh giá bao gồm các chuyên gia có uy tín, có kiến thức phù
hợp và bằng cấp về các lĩnh vực ưu tiên của VCIC từ các viện nghiên cứu, trường
đại học, quỹ đầu tư mạo hiểm, cộng đồng nhà đầu tư thiên thần, doanh nghiệp tư
nhân, tổ chức và các cơ quan hoạch định chính sách. Ban QLDA sẽ hoàn thiện
danh sách thành viên của Hội đồng đánh giá dưới sự tư vấn của Ngân hàng Thế
giới.
Hội đồng đánh giá có trách nhiệm đưa ra kết quả đánh giá, thẩm định dự
án, đưa ra kết luận cũng như các đề xuất bổ sung và khuyến nghị để Ban QLDA
lựa chọn các đề xuất được nhận tài trợ.
Danh sách các hồ sơ dự án được chọn nhận tài trợ sẽ được Ban QLDA
công bố sau khi nhận được “Thư không phản đối” từ Ngân hàng Thế giới và chấp
thuận từ Bộ KH&CN.
1. Tuyển chọn chuyên gia và thành lập Hội đồng đánh giá
Thành viên hội đồng đánh giá sẽ được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu chuyên gia
của VCIC, Bộ KH&CN và Ngân hàng Thế giới. Một hội đồng đánh giá sẽ bao
gồm ít nhất 5 thành viên, 3 là thành viên cố định và 2 là thành viên thay đổi linh
động cho mỗi lĩnh vực dựa trên các hồ sơ dự án đã nhận được. Bao gồm chủ tịch,
và các ủy viên Hội đồng, trong đó có ít nhất 01 thành viên từ khối tư nhân, ưu
tiên thành viên là nữ thuộc các lĩnh vực sau:
Các chuyên gia nồng cốt bao gồm:
1) 01 chuyên gia về Doanh nghiệp/Ươm tạo Doanh nghiệp;
2) 01 chuyên gia về Thương mại hóa công nghệ/Chuyển giao công nghệ;
3) 01 chuyên gia về Đầu tư;
Các chuyên gia thay đổi bao gồm:
4) 02 chuyên gia công nghệ thay đổi linh động theo lĩnh vực công nghệ
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của thuyết minh dự án.
Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế trong quá trình đánh giá, số lượng thành
viên trong hội đồng có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh nhằm đảm bảo tính phù
hợp, sát thực và liên tục trong quá trình đánh giá.
Các thành viên Ban QLDA (CEO, Điều phối viên, chuyên gia nội bộ của
Ban QLDA) sẽ không thuộc Hội đồng đánh giá, nhưng sẽ đóng vai trò làm thư ký
hành chính để hỗ trợ các công tác hành chính và hậu cần cho các thành viên của
Hội đồng.
2. Xung đột lợi ích và vấn đề bảo mật

Thành viên Hội đồng tiến hành thẩm định hồ sơ dự án trên cơ sở các nội
dung hồ sơ và các tiêu chí đánh giá đã định sẵn.
Trong quá trình tuyển chọn thành viên Hội đồng, Ban QLDA có trách nhiệm
đảm bảo các chuyên gia này không có xung đột lợi ích với các đề xuất được giao
đánh giá. Các thành viên Hội đồng cũng cam kết sẽ thông báo cho Ban QLDA bất
cứ khi nào có xung đột lợi ích phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đánh giá
của mình. Khi được thông báo, Ban QLDA sẽ thực hiện những can thiệp cần thiết để
loại bỏ các xung đột lợi ích đã phát hiện.
Ban QLDA và các thành viên Hội đồng cam kết bảo mật các thông tin của
hồ sơ dự án đăng ký tài trợ cũng như các thông tin của quá trình đánh giá và kết
quả đánh giá.
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Phụ lục 2.1: Hướng dẫn tổ chức đánh giá hồ sơ dự án
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ ÁN
1. Rà soát sơ bộ và chuyển hồ sơ dự án cho Hội đồng đánh giá
Trước khi đánh giá, tất cả các đề xuất xin tài trợ cần được kiểm tra sơ bộ
tính hợp lệ của các tài liệu. Chỉ các tài liệu hợp lệ mới được chuyển cho Hội đồng
đánh giá. Các tài liệu liên quan khác, bao gồm: Giấy mời, Quyết định thành lập
Hội đồng, quy trình đánh giá, tiêu chí đánh giá, thang điểm đánh giá cũng sẽ
được chuyển tới các thành viên Hội đồng cùng với thuyết minh dự án.
2. Tổ chức công tác đánh giá
Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chủ trì và điều hành phiên họp.
Thư ký Hội đồng do Hội đồng chỉ định chịu trách nhiệm chuẩn bị biên bản
cuộc họp và ghi lại các ý kiến và đóng góp tại cuộc họp.
Ban QLDA sẽ đóng vai trò như 1 thư kí hành chính để cung cấp các hỗ trợ
hành chính và hậu cần trong quá trình đánh giá.
Quy trình đánh giá gồm các bước sau:
Bước 1. Phiên họp hội đồng đánh giá
-

Cán bộ Ban QLDA công bố Quyết định thành lập Hội đồng và công
bố tính hợp lệ của Hồ sơ và các tiêu chí đánh giá

-

Hội đồng chỉ định Thư ký khoa học của Hội đồng

-

Chủ tịch Hội đồng thông báo tóm tắt chương trình họp, thống nhất
các yêu cầu bổ sung, tiêu chí và bảng điểm đánh giá.

-

Các cá nhân, tổ chức trình bày đề xuất dự án trước hội đồng đánh
giá, tối đa 20 phút.

-

Thành viên Hội đồng đặt câu hỏi cho cá nhân, tổ chức đề xuất dự
án nhằm làm rõ các thông tin.

-

Đại diện cho tổ chức, cá nhân đề xuất dự án trả lời các câu hỏi của
Hội đồng. Sau khi lắng nghe phần giải trình của tổ chức, cá nhân đề
xuất dự án, nếu các thành viên Hội đồng không đặt thêm câu hỏi,
thì Hội đồng chuyển sang thảo luận kín.

-

Từng thành viên Hội đồng cho ý kiến nhận xét

Bước 2. Chấm điểm hồ sơ dự án
Mỗi thành viên trong hội đồng đánh giá sẽ hoàn thiện phần đánh giá nhận
xét và cho điểm vào Phiếu chấm điểm (theo mẫu 4.1 hoặc 4.2).
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Bước 3. Tổng hợp kết quả đánh giá
Kết quả đánh giá của Hội đồng được tổng hợp trong “Biên bản họp hội
đồng” – Mẫu 6 và “Bảng tổng kết điểm” – Mẫu 5.1 hoặc 5.2 để xem xét các mức
tài trợ.
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Phụ lục 2.2. Hướng dẫn cho điểm hồ sơ dự án
HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM HỒ SƠ DỰ ÁN
Tiêu chí hợp lệ
Hội đồng đánh giá sẽ bỏ phiếu quyết định từng hồ sơ dự án có đáp ứng
yêu cầu bắt buộc sau:
 Hồ sơ dự án có tính đổi mới sáng tạo về mặt công nghệ/mô hình kinh
doanh hay không?
 Hồ sơ dự án có tính đổi mới sáng tạo, kết quả mà đề xuất đó mang lại có
giúp giới thiệu/quảng bá sản phẩm/dịch vụ ứng phó hoặc giảm thiểu
thách thức biến đổi khí hậu ở Việt Nam hay không?
 Các sản phẩm/dịch vụ được đề xuất có tiềm năng trong việc tạo “hiệu ứng
số nhân” nhằm giúp hàng trăm/nghìn/triệu người dùng đóng góp vào nỗ
lực ứng phó hoặc giảm thiểu thách thức biến đổi khí hậu ở Việt Nam hay
không?
Nếu hồ sơ dự án rõ ràng không đáp ứng được một trong ba yêu cầu trên và
tất cả thành viên Hội đồng đánh giá (hoặc số đông) cũng đồng thuận rằng hồ sơ
dự án không đáp ứng được một trong ba yêu cầu trên, thì đề xuất đó có thể sẽ bị
loại và Hội đồng không cần phải thực hiện việc đánh giá chi tiết.
Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự án được xây dựng nhằm đảm bảo rằng cá nhân
có đề xuất sáng tạo trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu để ươm tạo và
phát triển công nghệ, mô hình kinh doanh khả thi nhằm tạo ra những tác động
tích cực tiềm tàng đối với môi trường và cộng đồng thông qua giảm nhẹ hoặc
thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu để nhận tài trợ.
Các tiêu chí đánh giá quan trọng là:
a) Tính sáng tạo và tính đổi mới của dự án trong việc giải quyết
các thách thức quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu;
b) Ưu thế cạnh tranh/tính độc đáo của mô hình kinh doanh;
c) Khả năng nhân rộng, thương mại hóa và tiềm năng thị trường;
d) Khả năng cấp bằng sáng chế;
e) Tác động của dự án đối với môi trường, xã hội và kinh tế;
f) Tính khả thi và chiến lược quản lý rủi ro;
g) Khả năng hợp tác với các tổ chức nghiên cứu phát triển và các
doanh nghiệp trong và ngoài nước;
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h) Năng lực cá nhân, tổ chức thực hiện dự án và năng lực của các
thành viên trong nhóm;
i) Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho nữ giới.
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Mẫu 1: Tóm tắt đề xuất ý tưởng
BẢN TÓM TẮT ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG
Phần này dành cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ
Ngày nhận: ……………..
Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: ……………….
Mã số: …………..
1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân (tên, web, địa chỉ, điện thoại, email)
<Viết tại đây>
2. Tên đề xuất xin tài trợ
<Viết tại đây>
3. Lĩnh vực tham gia của đề xuất:
Năng lượng hiệu quả ;
biến đổi khí hậu;
Quản lý và lọc nước;

Nông nghiệp bền vững;

CNTT trong lĩnh vực

Công nghệ năng lượng tái tạo;

Lĩnh vực khác

4. Tóm tắt đề xuất ý tưởng:
a) Sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ giải quyết được vấn đề/thách thức
gì?
b) Sản phẩm/dịch vụ của bạn đổi mới sáng tạo ở (những) điểm nào?
c) Mức tác động đến Kinh tế - Xã hội mà sản phẩm/dịch vụ của bạn
có thể mang lại?
d) Mức tác động đến khí hậu mà sản phẩm/dịch vụ của bạn có thể
mang lại?
5. Những thác thức mà bạn đang gặp phải?
6. Loại hình hỗ trợ bạn mong muốn nhận được từ VCIC?
,ngày….tháng…..năm 20
Người tham gia
(Ký ghi rõ họ tên)
* Tôi xin cam đoan sản phẩm/dịch vụ trong bản dự án này không có tranh chấp, không vi
phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ
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Mẫu 2: Mẫu hồ sơ dự án
HỒ SƠ DỰ ÁN
Phần này dành cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ
Ngày nhận: ……………..
Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: ……………….
Mã số: …………..

A. Thông tin chung
1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân (tên, web, địa chỉ, điện thoại, email)

2. Thông tin người đại diện (Tên, chức vụ, email, số ĐT)

3. Lĩnh vực tham gia của dự án:
Năng lượng hiệu quả ;
biến đổi khí hậu;
Quản lý và lọc nước;

Nông nghiệp bền vững;

CNTT trong lĩnh vực

Công nghệ năng lượng tái tạo;

Lĩnh vực khác (nêu rõ)
4. Tên thuyết minh dự án:
5. Thời gian thực hiện:
Từ tháng …. năm ………. đến tháng …….. năm ……….
5. Ngân sách dự án
Tổng kinh phí của dự án: ………………triệu đồng (tương đương: ……… USD),
trong đó:
1. Kinh phí đề nghị tài trợ từ VCIC: ……………….triệu đồng (tương
đương………………USD);
- Bằng chữ: :
2. Kinh phí từ nguồn khác: (có thể là phần vốn đối ứng của tổ chức cá nhân đăng
ký dự án , hoặc các nguồn đóng góp từ các đối tác liên quan nếu có):
Bằng tiền là: …………………….triệu đồng (tương đương: ……………….USD)
Bằng hiện vật bao gồm (mô tả cụ thể, kể cả chủng loại): ………………….. có
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giá trị là ……………… VND tương đương ……………… USD
B. Thuyết minh chi tiết dự án
1. Tổng quan về tính đổi mới sáng tạo trong công nghệ và tiềm năng thị
trường của dự án
(Tối đa 500 từ)
2. Lý do dự án (Nêu rõ tính cấp thiết của dự án; tính sáng tạo của công nghệ để
ươm tạo và phát triển công nghệ, mô hình kinh doanh khả thi)
<Viết tại đây tối đa 500 từ >
3. Mục tiêu và kết quả dự kiến đạt được
- Mục tiêu tổng quát:
- Mục tiêu cụ thể:
- Liệt kê kết quả đầu ra dự kiến đạt được: (Các chỉ số kết quả)
4. Mô tả phương pháp triển khai/cách thức tiếp cận và địa điểm thực hiện dự
án
<Viết tại đây tối đa 1000 từ>

5. Kế hoạch triển khai dự án và khung thời gian đề xuất (Mô tả các hoạt động
cần thiết nhằm đạt được các kết quả đầu ra dự kiến với khung thời gian đề xuất
rõ ràng, phương pháp luận/cách tiếp cận nhằm hoàn thành kế hoạch; các nguồn
lực được huy động. Xác định các khó khăn và mô tả các biện pháp hoặc giải
pháp để giải quyết những vấn đề này nhằm đạt được mục tiêu của dự án).
<Viết tại đây tối đa 1000 từ >
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Bảng 1: Kế hoạch thực hiện các hoạt động chính của dự án.

Nội dung hoạt
TT
động chính

Thời gian bắt
đầu

Thời gian kết
thúc

(Ngày/Tháng/Năm

Ngày/Tháng/Năm)

Kết quả đầu ra
và chỉ số đánh
giá

1
2
3
C. Công nghệ đổi mới sáng tạo/Mô hình kinh doanh mới và sở hữu trí tuệ
1. Tính đổi mới công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới (Mô tả công nghệ/mô
hình kinh doanh mới sẽ được phát triển/nâng cấp/áp dụng, các đối mới sáng tạo
có những tác động tích cực đến môi trường và góp phần thích ứng với biến đổi
khí hậu; hiệu quả nhân rộng của dự án đề xuất (giải thích: các sản phẩm hoặc
dịch vụ được phát triển từ dự án có tiềm năng đươc sử dụng bởi hàng triệu người
hưởng lợi, từ đó tạo ra các tác động đến biến đổi khí hậu tại bất kỳ thời điểm nào
sản phẩm hoặc dịch vụ đó được sử dụng
<Viết tại đây tối đa 500 từ>

2. Tình hình sở hữu công nghệ hiện tại của dự án (Mô tả tình hình sở hữu công
nghệ hiện tại, khả năng đăng ký cấp bằng sáng chế mới. Mô tả cách thức chia sẻ
sở hữu công nghệ giữa các dự án và/hoặc với các đối tác)
<Viết tại đây tối đa 250 từ>

3. Tính khả thi về công nghệ và thị trường (Sản phẩm/Dịch vụ được phát triển
góp phần tiết kiệm, giảm thiểu hao nhiên liệu, v.v. Đồng thời mô tả tính khả thi về
thị trường của công nghệ đổi mới sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh mới)
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<Viết tại đây tối đa 400 từ>
4. Đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường – chất lượng – an toàn lao động (Có
cam kết môi trường, các chứng nhận về quy chuẩn sản xuất an toàn, đảm bảo
liều lượng phát thải, xả thải, liều lượng sử dụng hóa chất trong ngưỡng cho phép,
an toàn lao động…)
<Viết tại đây tối đa 250 từ>
5. Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho nữ giới (Doanh nghiệp có
lãnh đạo là nữ hoặc doanh nghiệp có ít nhất 50% lao động là nữ)
Đáp ứng

Không đáp ứng

D. Năng lực thực hiện thuyết minh dự án
1. Năng lực của tổ chức thực hiện dự án (Tóm tắt kinh nghiệm, kết quả hoạt
động của tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia dự án trong nghiên cứu phát triển,
chuyển giao công nghệ, kinh doanh/thương mại hóa công nghệ, năng lực tổ chức
thực hiện và quản lý dự án)
<Viết tại đây tối đa 500 từ >
Bảng 2: Nhóm thực hiện dự án (không quá 10 người)
TT

Họ và tên
thành viên
nhóm

Tổ chức

Kinh nghiệm

Vai trò trong dự
án
<Chủ nhiệm>

1
2
3

2. Năng lực của các đối tác tham gia dự án (Cung cấp thông tin về các đối tác
tham gia phối hợp thực hiện dự án, bao gồm năng lực kỹ thuật, hình thức hợp tác,
mục đích hợp tác, vai trò của từng đối tác trong thực hiện dự án, mức độ sẵn
sàng đóng góp nguồn lực để thực hiện dự án)
<Viết tại đây: tối đa 300 từ>
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Bảng 3: Đối tác tham gia để xuất dự án
TT

Tên đối tác

Hình thức hợp
tác

Nội dung hợp tác

Mức độ đóng góp

1
2
3
3. Cơ sở hạ tầng phục vụ thực hiện dự án (Khả năng cung ứng về nhân lực, cơ
sở vật chất hạ tầng, việc phối hợp giữa các đơn vị cùng thực hiện dự án)
<Viết tại đây: tối đa 250 từ>
E. Phân tích lợi ích/hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án để ươm tạo và phát
triển công nghệ, mô hình kinh doanh
1. Định vị giá trị doanh nghiệp (điều gì làm cho sản phẩm, dịch vụ, công nghệ
của doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ
đang có trên thị trường)
<Viết tại đây: tối đa 250 từ>
2. Những ưu điểm về mặt khoa học công nghệ mà dự án dự kiến đạt được (Lợi
ích về khoa học công nghệ, định lượng các kết quả dự kiến về sở hữu trí tuệ
(bằng sáng chế, giải pháp hữu ích)
<Viết tại đây: tối đa 250 từ>
3. Lợi ích/hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án (Khả năng giảm chi phí của sản
phẩm và dịch vụ như thế nào, Khả năng tận dụng nguyên liệu trong nước,
nguyên liệu sẵn có mức độ sử dụng lao động, Giá thành so với sản phẩm, Khả
năng cạnh tranh so với công nghệ cùng loại hiện có/tương tự trên thị trường, xác
định số người được hưởng lợi nếu công nghệ đổi mới được thương mại hóa
thành công, số việc làm tạo ra …)
<Viết tại đây Tối đa 300 từ >

4. Hiệu quả bảo vệ và cải thiện môi trường, tác động về môi trường.
<Viết tại đây Tối đa 150 từ >
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F. Quản lý rủi ro
1. Xác định khả năng xảy ra rủi ro và giải pháp khắc phục trong thực hiện dự
án
<Viết tại đây Tối đa 100 từ>

Bảng 4: Phân tích rủi ro

TT

Mô tả rủi
ro

Ảnh hưởng

Khả năng

tới dự án

xảy ra*

Biện pháp
quản lý/giảm
thiểu

Người/tổ
chức
chịu trách
nhiệm

1
2
3
(*): Viết rõ: (1) Rất ít khả năng xảy ra/ (2) Ít khả năng xảy ra/ (3) Nhiều khả
năng xảy ra
G. Tính bền vững, khả năng thương mại hóa (Tối đa 750 từ)
1. Mô tả tính bền vững của tiến độ dự án, kết quả đầu ra và tác động sau khi
dự án kết thúc (Biện pháp, nguồn lực có thể huy động)
<Viết tại đây: tối đa 300 từ>

2. Khả năng sẵn sàng thương mại hóa (Mức độ hoàn thiện sản phẩm, công
nghệ, giải pháp kinh doanh. Chỉ ra thị trường tiềm năng cho sản phẩm/quy
trình/công nghệ; Đối tượng khách hàng tiềm năng; Mô tả yếu tố, khả năng cạnh
tranh trên thị trường, kênh phân phối, tiêu thụ, thương mại hóa công nghệ)
<Viết tại đây; tối đa 300 từ>
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H. Dự toán ngân sách dự án
Dự toán ngân sách theo một số quy định của Bộ Tài chính và các quy định của
Ban QLDA dựa theo theo quy định của Ngân hàng Thế giới (sử dụng mẫu ở
Bảng 5 dưới đây).
Bảng 5. Dự toán ngân sách
STT

Các mục ngân sách

I

Công lao động trực tiếp
tăng thêm

II

Chuyên gia bên ngoài

III

Dịch vụ tư vấn

IV

Dịch vụ phi tư vấn

V

Thiết bị và hàng tiêu
dùng liên quan

VI

Các chi phí khác có liên
quan

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Tổng số

………………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

Đơn vị thực hiện dự án

Chủ nhiệm dự án

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký ghi rõ họ tên)
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Thành
tiền

Mẫu 2.1: Dự toán kinh phí
Mẫu kế hoạch công tác tổng thể
Mã số dự án:……(Thông tin dành cho bên tài trợ)
Các hoạt động chính của dự án đề xuất
Nguồn vốn
TT

Mô tả hoạt động

Ngân sách
dự kiến
(đồng)

VCIC
tài trợ

Thời gian
bắt đầu

Vốn đối
ứng của
DN

1

2

3

4

Tổng cộng
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Thời gian kết
thúc

Người thực hiện

Kết quả đầu ra dự
kiến

Giải trình các khoản chi3
STT

Nội dung

I

Hợp phần 1

I.1

Hoạt động 1

I.2

Hoạt động 2

II

Hợp phần II

Đơn vị

Số lượng

Tổng số

3

Nội dung chi tiết các hoạt động với dự kiến chi phí
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Đơn giá

Thành tiền

Mẫu 2.2: Lí lịch khoa học

THÔNG TIN
CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN THUYẾT MINH DỰ ÁN
ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:
ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN:
1. Họ và tên:
2. Năm sinh:

3. Giới tính:

4. Học vị:
5. Chức vụ :
6. Địa chỉ nhà riêng:
7. Điện thoại: Cơ quan
8. Fax:

; Nhà riêng:

; Mobile:

E-mail:

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm/tham gia thuyết minh
dự án:
Tên tổ chức :
Tên người Lãnh đạo:
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức:
10. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học
Thạc sỹ
Tiến sỹ
Thực tập sinh
khoa học
11. Quá trình công tác:
Thời gian
(Từ năm ... đến
năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác
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Địa chỉ Tổ chức

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp: (liên quan
đến dự án đang ký - nếu có)
TT

Tên và nội dung văn bằng

Tổ chức cấp và năm cấp văn
bằng

1
2
13. Số công trình (công nghệ, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp….)
được áp dụng trong thực tiễn: (liên quan đến dự án đăng ký - nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô,

Thời gian

địa chỉ áp dụng,

(bắt đầu - kết thúc)

1
2

14. Năng lực kinh doanh:
- Số nhân lực từng thuê:
- Mục tiêu cần đạt khi tham gia dự án:
15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến dự án đăng ký nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác: (liên quan đến dự án
đăng ký - nếu có)

....................., ngày ....... tháng .... năm 20.......
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Họ, tên và chữ ký)
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Mẫu 3.1: Tổng hợp đánh giá đề xuất ý tưởng
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG
(Tổ chuyên gia đánh giá PoC lần …., ngày … tháng …năm 20..)
Tiêu đề dự án đề xuất: …….…………………………………………………………
Mã số đăng ký:
………………………………………………………………………….
Nội dung đánh giá:

Tiêu chí đánh giá4

STT

1

1

Tính khả thi của đề xuất ý tưởng;

2

Tính sáng tạo và tính mới của đề xuất ý tưởng;

3

Khả năng cấp bằng sáng chế, nhân rộng và tiềm năng
thị trường của đề xuất ý tưởng;

4

Khả năng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;

5

Năng lực của cá nhân, tổ chức có đề xuất được chọn
bao gồm cả đối tác cũng như thành viên trong nhóm
thực hiện dự án.

2

3

4

5

Tổng cộng:

Kiến nghị của nhóm chuyên gia VCIC:
Đạt

(tổng điểm: …..) Không đạt

(tổng điểm cho 5 tiêu chí dưới 15 điểm)

Ý kiến của nhóm chuyên gia VCIC: Nhằm mục đích giải thích, làm rõ kết quả đánh
giá, các tiêu chí rà soát quan trọng. VD: Tính sáng tạo và tính mới của đề xuất ý
tưởng; Khả năng cấp bằng sáng chế; Tính khả thi và hiệu ứng số nhân đề xuất ý
tưởng; … )
Ngày.....tháng.....năm 20...
(Nhóm trưởng ký, ghi rõ họ tên)

4

Thang điểm như sau: 1: rất kém; 2: kém; 3: trung bình; 4: khá; và 5: tốt
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Mẫu 3.2: Danh mục đánh giá đề xuất ý tưởng
DANH MỤC ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG
(Kêu gọi PoC, ngày …. tháng … năm 20..)

STT

Mã

Tên tổ
chức

Tên
lãnh
đạo

Tên cán bộ
liên hệ
(Tel/Email)

Tên dự án
Ngành

1
2
3
4
5
…
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Giai đoạn
(tăng trưởng
/đăng ký bản
quyề/ý tưởng)

Địa bàn

Lãnh đạo
nữ (Y/N)

Trang
Web

Tổng
điểm

Quyết định
của VCIC
(chọn/không
chọn)

Mẫu 4.1: Mẫu phiếu nhận xét của chuyên gia nhóm A (Ươm tạo)
Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
(Nhóm A-Ươm tạo)
Hội đồng:
Ngành:
Họ và tên thành viên Hội đồng:

1. Tên dự án:
Mã số
2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký
Tên tổ chức:
Họ và tên trưởng nhóm đăng ký:
3. Tiêu chí đánh giá:
I. Tính đổi mới sáng tạo và
khả năng đăng ký Sở hữu
trí tuệ (40)

Diễn giải

Thang
điểm tối
đa

Khả năng đăng ký quyền sở
hữu trí tuệ/hoặc tương
đương

Mô tả tình trạng sở hữu công
nghệ hiện tại, khả năng đăng ký
cấp bằng sáng chế/giải pháp hữu
ích hoặc tương đương.

10

Tính đổi mới sáng tạo

Mô tả công nghệ hoặc mô hình
kinh doanh/dịch vụ sẽ được phát
triển mới, hoặc nâng cấp để thích
nghi

15

Điểm đổi mới sáng tạo liên quan
tới giảm nhẹ hoặc thích ứng với
những thách thức biến đổi khí hậu
Tính hiệu quả

Đáp ứng các tiêu chuẩn môi
trường- chất lượng- an toàn

Góp phần tiết kiệm năng lượng,
giảm tiêu hao nhiên, nguyên,vật
liệu và nâng cao hiệu suất, năng
suất của công nghệ hoặc hoạt
động sản xuất/kinh doanh.

10

Có cam kết môi trường, các chứng
nhận về quy chuẩn sản xuất an

5
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Điểm
đánh
giá

lao động

toàn, đảm bảo liều lượng phát
thải, xả thải, liều lượng sử dụng
hóa chất trong ngưỡng cho phép,
an toàn lao động…

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí I:
II. Tính thương mại hóa
(25)
Dung lượng thị trường và
Tiềm năng chuyển giao công nghệ
khả năng chuyển giao công
hoặc nhân rộng mô hình kinh
nghệ/ nhân rộng mô hình
doanh
kinh doanh

5

Tính sẵn sàng thương mại Mức độ hoàn thiện sản phẩm,
hóa
công nghệ, giải pháp kinh doanh;
phương án xây dựng nhận diện,
nhãn hiệu…

5

Tác động về kinh tế - xã hội

Sức dung nạp tối đa khối lượng
sản phẩm của thị trường.
Tổng số lượng hoặc tỷ lệ % thị
phần của sản phẩm dự kiến là bao
nhiêu.

Khả năng cạnh tranh

5

Đối tượng khách hàng, số lượng
khách hàng tiềm năng

5

Tính bền vững của công Khả năng phát huy nguồn lực kỹ
nghệ/giải pháp
thuật; vòng đời công nghệ

5

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí II:
III. Năng lực thực hiện
(35)
Tóm tắt kinh nghiệm, kết quả hoạt
động của tổ chức, cá nhân tham gia
dự án trong nghiên cứu phát triển,
Năng lực của tổ chức chủ
chuyển giao công nghệ, kinh
trì và cá nhân thực hiện
doanh/thương mại hóa công nghệ,
năng lực tổ chức thực hiện và quản
lý dự án
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5

Cung cấp thông tin về các đối tác
tham gia phối hợp thực hiện dự án,
bao gồm năng lực thực hiện, hình
thức hợp tác, mục đích hợp tác, vai
trò của từng đối tác trong thực hiện
dự án, mức độ sẵn sàng đóng góp
nguồn lực để thực hiện dự án

5

Chỉ ra khả năng cung ứng về nhân
Tính khả thi và phù hợp lực, cơ sở vật chất hạ tầng, việc
của kế hoạch thực hiện
phối hợp giữa các đơn vị cùng thực
hiện dự án.

5

Cung cấp được các chứng cứ
chứng minh được khả năng huy
Tính xác thực và đẩy đủ
động vốn, hoặc nguồn lực từ các
của đề xuất kinh phí
đối tác hoặc bản thân để thực hiện
DA

5

Xác định khả năng xảy ra rủi ro;
Mức độ ảnh hưởng tới DA; Biện
pháp khắc phục…

5

Thúc đẩy bình đẳng giới và Doanh nghiệp có lãnh đạo là nữ;
trao quyền kinh tế cho nữ Doanh nghiệp có ít nhất 50% lao
giới
động là nữ; Doanh nghiệp có sản
phẩm tác động tích cực tới giải
phóng sức lao động cho phụ nữ;

5

Khả năng phát triển bền Năng lực huy động và phát triển
vững sau khi kết thúc dự nguồn lực để duy trì và mở rộng
án
quy mô hoạt động.

5

Các đối tác tham gia

Quản lý rủi ro

Tổng cộng
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Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí III:
Ý kiến đánh giá tổng hợp:
- Ưu điểm:
- Nhược điểm:
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Ghi chú: Thành viên Hội đồng có thể bổ sung các nhận xét, kiến nghị ngoài các gợi ý ở
trên;
Kiến nghị Thành viên Hội đồng:
Đề nghị tài trợ

Không tài trợ

Góp ý hoàn thiện Dự án:

Ngày.....tháng.....năm 20...
(Chuyên gia đánh giá ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu 4.2: Mẫu phiếu nhận xét của chuyên gia nhóm B (Thương mại hóa)
Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH DỰ ÁN
(Nhóm B-Thương mại hóa)
Hội đồng:
Ngành:
Họ và tên thành viên Hội đồng:
1. Tên dự án:
Mã dự án:
2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì
Tên tổ chức:
Họ và tên cá nhân:
3. Tiêu chí đánh giá:
I. Tính đổi mới sáng tạo và
khả năng đăng ký Sở hữu
trí tuệ (25)

Diễn giải

Khả năng đăng ký quyền sở
hữu trí tuệ/hoặc tương
đương

Mô tả tình trạng sở hữu công
nghệ hiện tại, khả năng đăng ký
cấp bằng sáng chế/giải pháp hữu
ích hoặc tương đương.

Tính đổi mới sáng tạo

Mô tả công nghệ hoặc mô hình
kinh doanh/dịch vụ sẽ được phát
triển mới, hoặc nâng cấp để thích
nghi

Thang Điểm
điểm đánh
tối đa
giá

7

7

Điểm đổi mới sáng tạo liên quan
tới giảm nhẹ hoặc thích ứng với
những thách thức biến đổi khí hậu
Tính hiệu quả

Đáp ứng các tiêu chuẩn môi
trường- chất lượng- an toàn
lao động

Góp phần tiết kiệm năng lượng,
giảm tiêu hao nhiên, nguyên, vật
liệu và nâng cao hiệu suất, năng
suất của công nghệ hoặc hoạt
động sản xuất/kinh doanh.

6

Có cam kết môi trường, các
chứng nhận về quy chuẩn sản
xuất an toàn, đảm bảo liều lượng
phát thải, xả thải, liều lượng sử

5
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dụng hóa chất trong ngưỡng cho
phép, an toàn lao động,…
Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí I:

II. Tính thương mại hóa
(40)
Dung lượng thị trường và
Tiềm năng chuyển giao công nghệ
khả năng chuyển giao công
hoặc nhân rộng mô hình kinh
nghệ và/hoặc nhân rộng mô
doanh
hình kinh doanh

10

Tính sẵn sàng thương mại Mức độ hoàn thiện sản phẩm,
hóa
công nghệ, giải pháp kinh doanh;
phương án xây dựng nhận diện,
nhãn hiệu…

8

Tác động kinh tế - xã hội

Sức dung nạp tối đa khối lượng
sản phẩm của thị trường.
Tổng số lượng hoặc tỷ lệ % thị
phần của sản phẩm dự kiến là bao
nhiêu.

Khả năng cạnh tranh

8

Đối tượng khách hàng, số lượng
khách hàng tiềm năng

7

Tính bền vững của công Khả năng phát huy nguồn lực kỹ
nghệ/giải pháp
thuật; vòng đời công nghệ

7

Ý kiến nhận xét và đánh giá đối với nhóm tiêu chí II:

III. Năng lực thực hiện
(35)
Tóm tắt kinh nghiệm, kết quả hoạt
động của tổ chức, cá nhân tham gia
dự án trong nghiên cứu phát triển,
Năng lực của tổ chức chủ
chuyển giao công nghệ, kinh
trì và cá nhân thực hiện
doanh/thương mại hóa công nghệ,
năng lực tổ chức thực hiện và quản
lý dự án
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5

Cung cấp thông tin về các đối tác
tham gia phối hợp thực hiện dự án,
bao gồm năng lực thực hiện, hình
thức hợp tác, mục đích hợp tác, vai
trò của từng đối tác trong thực hiện
dự án, mức độ sẵn sàng đóng góp
nguồn lực để thực hiện dự án

5

Chỉ ra khả năng cung ứng về nhân
Tính khả thi và phù hợp lực, cơ sở vật chất hạ tầng, việc
của kế hoạch thực hiện
phối hợp giữa các đơn vị cùng thực
hiện dự án.

5

Cung cấp được các chứng cứ
chứng minh được khả năng huy
Tính xác thực và đầy đủ
động vốn, hoặc nguồn lực từ các
của đề xuất kinh phí
đối tác hoặc bản thân để thực hiện
Dự án

5

Xác định khả năng xảy ra rủi ro;
Mức độ ảnh hưởng tới Dự án; Biện
pháp khắc phục…

5

Thúc đẩy bình đẳng giới và Doanh nghiệp có lãnh đạo là nữ;
trao quyền kinh tế cho nữ Doanh nghiệp có ít nhất 50% lao
giới
động là nữ; Doanh nghiệp có sản
phẩm tác động tích cực tới giải
phóng sức lao động cho phụ nữ;

5

Khả năng phát triển bền Năng lực huy động và phát triển
vững sau khi kết thúc dự nguồn lực để duy trì và mở rộng
án
quy mô hoạt động.

5

Các đối tác tham gia

Quản lý rủi ro

Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí III:

Ý kiến đánh giá tổng hợp:
- Ưu điểm:
- Nhược điểm
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Ghi chú: Thành viên Hội đồng có thể bổ sung các nhận xét, kiến nghị ngoài các gợi ý
ở trên.
Kiến nghị của Thành viên Hội đồng
Đề nghị tài trợ

Không tài trợ

Góp ý hoàn thiện Dự án:

Ngày.....tháng.....năm 20...
(Chuyên gia đánh giá ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu 5.1: Bản tổng hợp kết quả đánh giá dự án của Hội đồng nhóm A
(Ươm tạo)
BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CỦA HỘI ĐỒNG
(NHÓM A - ƯƠM TẠO)
Hội đồng:
Ngành:
1. Tên dự án ..................................................................................
2. Mã dự án:
3. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì
Tên tổ chức:
Họ và tên cá nhân:
Thành Thành
viên 1 viên 2

STT

Tiêu chí

1

Tính đổi mới sáng tạo và
khả năng đăng ký Sở
hữu trí tuệ

40

1.1

Khả năng đăng ký quyền
sở hữu trí tuệ/hoặc tương
đương

10

1.2

Tính đổi mới sáng tạo

15

1.3

Tính hiệu quả

10

1.4

Đáp ứng các tiêu chuẩn
môi trường- chất lượngan toàn lao động

5

Tính thương mại hóa

25

2.1

Dung lượng thị trường và
khả năng chuyển giao
công nghệ và/hoặc mô
hình kinh doanh

5

2.2

Tính sẵn sàng thương mại
hóa

5

2.3

Tác động kinh tế - xã hội

5

2.4

Khả năng cạnh tranh

5

2
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Thành
viên 3

Thành Thành
viên 4… viên n

Tính bền vững của công
nghệ/giải pháp

5

Năng lực thực hiện

35

3.1

Năng lực của tổ chức chủ
trì và cá nhân thực hiện

5

3.2

Các đối tác tham gia

5

3.3

Tính khả thi và phù hợp
của kế hoạch thực hiện

5

3.4

Tính xác thực và đầy đủ
của đề xuất kinh phí

5

3.5

Quản lý rủi ro

5

3.6

Thúc đẩy bình đẳng giới
và trao quyền kinh tế cho
nữ giới

5

3.7

Khả năng phát triển bền
vững sau khi kết thúc dự
án

5

2.5
3

Tổng điểm
Điểm trung bình
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên)

(Ký tên)
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Mẫu 5.2: Bản tổng hợp kết quả đánh giá dự án của Hội đồng nhóm B
(Thương mại hóa)
BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CỦA HỘI ĐỒNG

(NHÓM B - THƯƠNG MẠI HÓA)
Hội đồng:
Ngành:
1. Tên dự án ....................................................................................

2. Mã số:
3. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì
Tên tổ chức:
Họ và tên cá nhân:

STT

Thành Thành Thành Thành Thành
viên 1 viên 2 viên 3 viên 4… viên n

Tiêu chí
Tính đổi mới sáng tạo và
khả năng đăng ký Sở hữu
trí tuệ

25

1.1

Khả năng đăng ký quyền sở
hữu trí tuệ/hoặc tương đương

7

1.2

Tính đổi mới sáng tạo

7

1.3

Tính hiệu quả

6

1.4

Đáp ứng các tiêu chuẩn môi
trường- chất lượng- an toàn
lao động

5

Tính thương mại hóa

40

2.1

Dung lượng thị trường và khả
năng chuyển giao công nghệ/
nhân rộng mô hình kinh
doanh

10

2.2

Tính sẵn sàng thương mại hóa

8

2.3

Tác động kinh tế - xã hội

8

2.4

Khả năng cạnh tranh

7

2.5

Tính bền vững của công

7

1

2
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nghệ/giải pháp
Năng lực thực hiện

35

3.1

Năng lực của tổ chức chủ trì
và cá nhân thực hiện

5

3.2

Các đối tác tham gia

5

3.3

Tính khả thi và phù hợp của
kế hoạch thực hiện

5

3.4

Tính xác thực và đầy đủ của
đề xuất kinh phí

5

3.5

Quản lý rủi ro

5

3.6

Thúc đẩy bình đẳng giới và
trao quyền kinh tế cho nữ giới

5

3.7

Khả năng phát triển bền vững
sau khi kết thúc dự án

5

3

Tổng điểm
Điểm trung bình
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên)

(Ký tên)
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Mẫu 6: Biên bản họp hội đồng
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ ÁN
A. Thông tin chung
1. Tên dự án
.........................................................................................................................................
2. Quyết định thành lập Hội đồng số: ............/………… ngày ...../...../20...
3. Địa điểm và thời gian: Tại ......................................., ngày ......./..... /20...
4. Chủ trì bởi: ……….
5. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên ......./......người.
Vắng mặt .......người, gồm các thành viên:
.................................................................
.................................................................
6. Khách mời tham dự họp hội đồng:

TT

Đơn vị công tác

Họ và tên

6. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ............................................................ là thư ký của
hội đồng.
B. Nội dung làm việc của hội đồng (ghi chép của thư ký hội đồng):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
C. Đánh giá chấm điểm
Tổng số đầu điểm: .................. trong đó: - hợp lệ: ............ - không hợp lệ:…………
* Ghi chú: Điểm tổng của từng thành viên Hội đồng nếu chênh lệch > 10 điểm
so với điểm trung bình của Hội đồng sẽ không được tính vào tổng số
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điểm hợp lệ. Trong trường hợp đó, việc tổ chức đánh giá lại là bắt
buộc
Tổng số điểm hợp lệ: ........................................................................................................
Điểm trung bình cuối cùng: ............................................................................................
D. Kết luận, kiến nghị của hội đồng (kiến nghị về các nội dung cần sửa đổi)
1. Điểm mạnh của dự án:
2. Điểm yếu của dự án:
3. Kết luận:
Các nội dung tài trợ:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đề nghị tài trợ

Không tài trợ

4. Kiến nghị về mức kinh phí hỗ trợ: số tiền hỗ trợ: ………………………. VND (tương
đương với ……….. USD).
5. Kiến nghị những nội dung cần làm rõ thêm hoặc sửa đổi:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Hội đồng đề nghị Ban QLDA xem xét và quyết định.
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

(Họ, tên và chữ ký)
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PHỤ LỤC KÈM THEO BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
NHỮNG Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ghi chép của thư ký khoa học của Hội đồng)

Thư ký khoa học
(Ký tên)
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Mẫu 7: Thỏa thuận giữa Ban QLDA và Đơn vị thực hiện dự án
THỎA THUẬN
Giữa
Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ thuật
“Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam (VCIC)”
và
“[Đơn vị thực hiện dự án]”

THỰC HIỆN DỰ ÁN

[TÊN DỰ ÁN]
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TRANG NÀY ĐƯỢC BỎ TRẮNG CÓ CHỦ Ý
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________________

..................., ngày……tháng…....năm 201..
THỎA THUẬN
Thực hiện dự án “[Tên dự án] ”
Số: .................................

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 về quản lý
và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài
trợ nước ngoài.
Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới
sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)” do WB viện trợ không
hoàn lại.
Căn cứ Quyết định số 2703/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban quản lý Dự án Hỗ trợ kỹ
thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)”;
Căn cứ Hiệp định Tài trợ số TF0A1407 ngày 15 tháng 12 năm 2015 giữa
Ngân hàng thế giới và Chính phủ Việt Nam về dự án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi
mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)”.
Căn cứ Quyết định số 2943/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật
“Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam” (VCIC);
Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án hỗ trợ
kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam
(VCIC)”;
Căn cứ Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án;
Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc
phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2017 của dự án Hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm đổi
mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC);
Căn cứ Quyết định số ngày tháng năm, của Ban Quản lý Dự án (BQLDA)
Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam
(VCIC)” phê duyệt tài trợ cho dự án [mã số dự án: ……………..]
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Thỏa thuận dự án (dưới đây gọi là “Thỏa thuận”), được lập ngày tháng năm
bởi:
1. Ban quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với
biến đổi khí hậu Việt Nam - VCIC” Bên tài trợ, (Gọi tắt là Bên A)
Người đại diện:

Ông Phạm Đức Nghiệm

Chức vụ:

Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

Địa chỉ:

Tầng 8, tòa nhà Hoàng Sâm, 260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại
Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

04-38533333;

Email:

info@vietnamcic.org

Mã số thuế:

0107029996

Tài khoản:

110.01.37.000325.7

Ngân hàng:

Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Fax: 04-32151555

Sở giao dịch 166 Phố Huế (Maritime bank)
2. Tổ chức/Cá nhân nhận tài trợ “…………………….”, (Gọi tắt là Bên B)
Người đại diện:

………….

Chức vụ:

………….

Địa chỉ giao dịch:

………….

Điện thoại:

………….

E-mail:

………….

Mã số thuế:

………….

Tên tài khoản:

………….

Số tài khoản:

………….

Ngân hàng:

………….

Fax:……………..

Chi nhánh ………….

Hai bên cùng nhau thống nhất ký Thỏa thuận tài trợ với các điều khoản sau:
Điều 1. Điều khoản thực hiện
Hai bên cam kết:
i. Có đầy đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền để ký kết Thỏa thuận;
ii. Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định trong Thỏa thuận
một cách nghiêm túc và cẩn trọng;
iii. Việc thực hiện Thỏa thuận không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kể bên
thứ ba nào.
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Điều 2. Nội dung thực hiện Thỏa thuận
Bên A tài trợ cho Bên B thực hiện dự án “…………………” theo các nội
dung trong dự án của bên A đã được phê duyệt.
Thuyết minh, dự toán kinh phí, kế hoạch thực hiện dự án được phê duyệt và
các phụ lục kèm theo là bộ phận không tách rời của Thỏa thuận.
Điều 3. Thời gian thực hiện Thỏa thuận
Thỏa thuận sẽ được thực hiện từ tháng…năm… đến tháng…. năm…. . Các
hoạt động nêu trong kế hoạch thực hiện dự án được phê duyệt sẽ được hoàn thành
trong khoảng thời gian thực hiện Thỏa thuận. Việc gia hạn thời gian thực hiện dự án
có thể được bên A chấp thuận nếu bên B đưa ra được các văn bản giải trình hợp lý
trước thời điểm dự án kết thúc mà bên A đã phê duyệt từ trước.
Điều 4. Kinh phí, phương thức và tiến độ cấp kinh phí, và chi phí hợp lệ:
1. Kinh phí thực hiện dự án:
Tổng kinh phí thực hiện dự án “……………………….” là: ………… đồng
(Bằng chữ: …………đồng chẵn) tương đương ……… USD (tỷ giá quy đổi: ……).
Trong đó:
Kinh phí tài trợ từ Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới
sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)”: …………. đồng (bằng
chữ: …………………đồng chẵn) tương đương …………USD (tỷ giá quy đổi: ……).
Mức tài trợ từ bên A nêu trên là mức tối đa cho bên B thực hiện dự án trên và
bên A không thanh toán cho các chi phí lớn hơn mức tối đa này.
Vốn đối ứng của doanh nghiệp là: ……………… đồng (bằng chữ:
……………………………...đồng chẵn) tương đương ………….USD.
2. Phương thức và tiến độ cấp kinh phí:
Sau khi Thỏa thuận có hiệu lực, Bên A tài trợ cho Bên B theo từng đợt như sau:
-

Đợt 1: Tạm ứng ............... đồng (bằng chữ: ...................................đồng chẵn)
tương đương ...% tổng kinh phí tài trợ.

-

Đợt 2: Tạm ứng tối đa......................đồng (bằng chữ: ……………………đồng
chẵn), tương đương .........% tổng kinh phí tài trợ. Bên A sẽ chỉ thực hiện
chuyển khoản tạm ứng đợt 2 sau khi bên B đáp ứng các yêu dưới đây: i) nộp
cho bên A các chứng từ hợp lệ về việc chi tiêu kinh phí đợt 1 tối thiểu tương
đương 50% giá trị tạm ứng đợt 1; ii) nộp báo cáo tài chính đợt 1; iii) dự án
hoạt động hiệu quả, dựa trên báo cáo đánh giá hoạt động dự án theo quy định
về chỉ số kết quả thực hiện chính (KPIs) của từng dự án (theo Phụ lục B của
Thỏa thuận); và iv) Thỏa thuận vẫn còn hiệu lực trong khoảng thời gian thực
hiện hoặc đã được gia hạn.

-

Đợt 3: Phần kinh phí còn lại tương đương tối thiểu là ................ đồng (bằng
chữ: .........................đồng chẵn), tương đương ......% tổng kinh phí tài trợ. Bên
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A sẽ thanh toán cho Bên B ngay sau khi Bên B nộp báo cáo kết thúc dự án và
hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán với Bên A.
3. Các chi phí hợp lệ
Bên A sẽ chỉ tài trợ cho Bên B các khoản chi phí hợp lệ theo quy định tại Phụ
lục 1 - Hướng dẫn quy định các khoản chi cho dự án trong Sổ tay hướng dẫn tài trợ
dự án của VCIC. Các chi phí hợp lệ là những chi phí trực tiếp tăng thêm và phát sinh
trong quá trình thực hiện dự án bao gồm chi phí công lao động tăng thêm do thực
hiện dự án, chi phí chuyên gia, thiết bị, nguyên vật liệu tiêu hao, hàng hoá và các chi
phí khác trong quá trình vận hành dự án có liên quan trực tiếp đến hoạt động nghiên
cứu và tạo ra các kết quả nghiên cứu được mô tả trong thuyết minh đề xuất dự án.
Chi phí hợp lệ phải đi kèm các chứng từ, tài liệu chứng minh. Chỉ có các chi phí gia
tăng liên quan trực tiếp đến hoạt động triển khai dự án mới được tài trợ dựa trên sự
phê duyệt của bên A. Chi phí thường xuyên liên quan đến hoạt động kinh doanh của
đơn vị thực hiện dự án sẽ không được tài trợ.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
a) Tuân thủ các điều kiện và điều khoản nêu trong Thỏa thuận;
b) Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết cho Bên B để triển khai thực
hiện dự án theo các điều kiện và điều khoản của Thỏa thuận đã ký;
c) Cung cấp khoá tập huấn cho đơn vị thực hiện dự án về việc quản lý và báo
cáo dự án sau khi ký kết Thỏa thuận;
d) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ươm tạo và thương mại hóa được nêu tại Phụ
lục A của Thỏa thuận;
e) Cấp cho Bên B số kinh phí theo quy định tại Điều 4 của Thỏa thuận;
f) Phê duyệt kế hoạch mua sắm của dự án được tài trợ bởi Bên A;
g) Cấp kinh phí hoặc thay đổi tiến độ cấp kinh phí dựa trên đánh giá tiến độ
và báo cáo tài chính của dự án hoặc chấm dứt Thỏa thuận theo quy định tại
Khoản 3, 4, 5 của Điều 6 của Thỏa thuận;
h) Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá việc thực hiện dự án
và quản lý tài chính của bên B dựa trên thuyết minh, kế hoạch và dự toán
dự án đã được phê duyệt (kế hoạch giám sát đánh giá dự án được nêu rõ tại
Phụ lục C của Thỏa thuận); đề xuất các điều chỉnh nhằm bảo đảm nâng
cao chất lượng và hiệu quả dự án;
i) Phê duyệt hoặc từ chối các sửa đổi về phạm vi của dự án, kinh phí, thời
gian thực hiện do Bên B đề xuất;
j) Có thể đơn phương chấm dứt Thỏa thuận thực hiện dự án trước thời hạn
nếu Bên B vi phạm Thỏa thuận thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 3,
4, 5 Điều 6 (dưới đây) của Thỏa thuận hoặc nếu bên B không thực hiện các
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biện pháp điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu của Bên A sau quá trình theo
dõi kiểm tra, giám sát;
k) Xem xét giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị
và đề xuất của Bên B trong quá trình thực hiện dự án;
l) Tổ chức giám sát và đánh giá kết quả thực hiện dự án và thanh lý Thỏa
thuận theo quy định;
m) Hướng dẫn Bên B trong suốt thời gian thực hiện dự án thông qua hỗ trợ của
các chuyên gia và phát hành văn bản hướng dẫn giải ngân cho các doanh
nghiệp nhận hỗ trợ.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
a) Tuân thủ các điều kiện và điều khoản nêu trong Thỏa thuận này;
b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ
và mục tiêu theo thuyết minh, kế hoạch và dự toán dự án đã được Ban
quản lý dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu
Việt Nam (VCIC)” phê duyệt;
c) Chấp hành mọi quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Thỏa thuận;
Cam kết thực hiện dự án theo các quy định hướng dẫn tại Sổ tay tài trợ dự
án, trong đó có việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, sở hữu
trí tuệ, an toàn môi trường và xã hội, phòng chống gian lận và tham nhũng,
và nguyên tắc báo cáo dự án;
d) Tuân thủ Kế hoạch quản lý môi trường và/hoặc Quy tắc môi trường thực
tiễn, nếu có;
e) Báo cáo về tiến độ và tài chính theo các yêu cầu nêu trong Phụ lục D; Lưu
trữ tài liệu, sổ sách kế toán chứng từ theo quy định. Tạo điều kiện thuận
lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám
sát, kiểm tra, thanh tra đối với dự án theo quy định của pháp luật hiện
hành;
f) Cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn được tài trợ cho việc thực hiện dự
án, chuyển giao/thương mại hóa các kết quả của dự án để tạo ra những tác
động tích cực đối với môi trường và cộng đồng;
g) Thực hiện việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện dự án
theo quy định. Dự án và các đối tác liên quan sẽ quyết định việc phân chia
quyền sở hữu đối với tất cả tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình thực
hiện dự án và thông báo cho Bên A trước khi bắt đầu thực hiện dự án;
h) Tham gia các buổi đào tạo, tập huấn và tư vấn do Ban quản lý dự án
“Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam
(VCIC)” tổ chức cho các doanh nghiệp. Những buổi đào tạo, tập huấn và
tư vấn này nhằm đảm bảo doanh nghiệp có được các kỹ năng kỹ thuật và
kinh doanh cần thiết để thực hiện dự án thành công;
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i) Đồng ý chịu sự giám sát của Bên A và kiểm toán độc lập theo quy định
của dự án VCIC;
j) Chấp thuận và tạo điều kiện cho Bên A hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm
quyền nào do Bên A chỉ định và/hoặc đại diện WB hoặc cơ quan có thẩm
quyền do WB chỉ định thanh tra/kiểm toán hoạt động và bất kỳ hồ sơ,
chứng từ nào có liên quan. Lưu giữ tất cả hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự
án theo quy định lưu trữ khi Thỏa thuận kết thúc;
k) Trong trường hợp Bên B có hành vi vi phạm Thỏa thuận dự án như quy
định tại khoản 3, 4, 5 Điều 6, ngoài việc chấp hành xử lý tài chính theo
quy định tại Thỏa thuận, tùy theo mức độ vi phạm, Bên B chịu trách nhiệm
trước pháp luật theo quy định hiện hành của Việt Nam và Nhà tài trợ;
l) Có trách nhiệm mua sắm hàng hóa thiết bị bằng nguồn vốn tài trợ cho dự
án do Bên A cung cấp theo thông lệ thương mại và quản lý tốt các tài sản
này;
m) Trình Bên A phê duyệt bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong các hoạt động dự
án (ví dụ các thay đổi lớn liên quan đến thực hiện dự án, tiến độ, kinh phí,
kết quả đầu ra, nhân sự chủ chốt của dự án), cũng như thông báo cho Bên
A bất kỳ diễn biến tiêu cực trọng yếu nào có khả năng ảnh hưởng đến
thành công của dự án;
n) Thực hiện việc đăng ký, nộp kết quả dự án tại Ban quản lý dự án “Trung
tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)”
ngay sau khi nghiệm thu thanh lý thỏa thuận;
o) Chia sẻ kiến thức về đổi mới sáng tạo thu hoạch được từ hỗ trợ của VCIC
để trợ giúp cho các tổ chức có liên quan khác khi cần thiết.
Điều 6. Chấm dứt Thỏa thuận
Thỏa thuận này được chấm dứt trong các trường hợp sau:
1) Dự án kết thúc và được nghiệm thu thanh lý theo quy định hiện hành của
Pháp luật Việt Nam;
2) Hai bên đồng ý chấm dứt Thỏa thuận trước thời hạn bằng văn bản (nếu bất
cứ bên nào muốn chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn thì bên đó phải thông
báo cho bên kia bằng văn bản ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày đề nghị
chấm dứt. Bên B không được đơn phương chấm dứt Thỏa thuận nếu không
được sự phê duyệt của Bên A);
3) Bên B có hành vi sử dụng kinh phí tài trợ sai mục đích, hay vi phạm pháp
luật, lừa đảo, hối lộ, v.v;
4) Bên B có sự chậm trễ đáng kể trong việc thực hiện nội dung của dự án
theo báo cáo đánh giá tiến độ, báo cáo tài chính của dự án cũng như thông
qua các chuyến thăm và giám sát dự án;
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5) Bên B không thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như trong
nội dung Thỏa thuận đã ký.
Điều 7. Xử lý tài chính khi chấm dứt Thỏa thuận
1. Dự án hoàn thành theo quy trình tài trợ dự án
a) Sau khi dự án được hoàn thành theo nội dung và kết quả dự án được đánh
giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí
cho Bên B theo quy định của Thỏa thuận. Trường hợp Bên B không sử
dụng hết số kinh phí tài trợ đã cấp thì Bên B sẽ hoàn trả số kinh phí tài trợ
chưa sử dụng cho Bên A.
b) Nếu kết quả dự án được đánh giá là “Không đạt” cho từng giai đoạn thực
hiện nội dung của Thỏa thuận thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả số kinh
phí mà Bên A đã cấp bao gồm:
-

Kinh phí tài trợ chưa sử dụng.

-

Kinh phí đã sử dụng nhưng không đem lại kết quả mong đợi do lỗi
của Bên B.

Khoản kinh phí này sẽ do hai bên xác định và thống nhất theo quy định của
pháp luật hiện hành.
2. Dự án kết thúc trước thời hạn
a) Nếu dự án kết thúc sớm theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên theo
quy định tại Khoản 2, Điều 6, hai bên sẽ cùng xác định khối lượng công
việc Bên B đã thực hiện, kinh phí bên B đã sử dụng để thực hiện các công
việc đó, và số tiền còn lại. Khoản tiền này sẽ được trả lại cho bên A;
b) Nếu dự án chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Khoản 3, 4, 5 của
Điều 6, hoặc do Bên B không nộp báo cáo kết thúc dự án theo thủ tục tài
trợ dự án, Bên B sẽ có trách nhiệm trả lại kinh phí Bên A cấp nhưng chưa
sử dụng, cũng như kinh phí sử dụng không đúng quy định theo quy trình
tài trợ dự án và các khoản kinh phí khác theo quy định của pháp luật hiện
hành.
Điều 8. Xử lý tài sản khi chấm dứt Thỏa thuận
Khi dự án được hoàn thành theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 6
trong Thỏa thuận thì Bên B được quyền giữ lại các tài sản đã mua sắm hoặc hình
thành bằng nguồn vốn tài trợ do Bên A cấp.
Điều 9. Điều chỉnh, sửa đổi và giải quyết khiếu nại
1) Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận, nếu một trong hai bên có yêu cầu
sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Thỏa
thuận thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản ít nhất là 15 ngày làm
việc về những đề xuất sửa đổi, bổ sung. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải
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lập thành văn bản dưới dạng phụ lục của Thỏa thuận có đầy đủ chữ ký của
các bên, được coi là một bộ phận không tách rời của Thỏa thuận và là căn
cứ để nghiệm thu kết quả dự án.
2) Bên B có thể phân bổ lại kinh phí giữa các hạng mục kinh phí nếu (a) việc
phân bổ lại không vượt quá 10% của mỗi hạng mục, và (b) không làm tăng
thêm tổng kinh phí dự án đã phân bổ. Các điều chỉnh này không phải lấy
phê duyệt của bên A nhưng phải thông báo cho bên A trong các báo cáo
tiến độ và tài chính của dự án.
3) Bên B điều chỉnh kinh phí tài trợ vượt quá 10% của mỗi hạng mục theo
nội dung của Thỏa thuận phải được Bên A phê duyệt bằng văn bản.
4) Mọi khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận sẽ được giải
quyết thông qua bàn bạc, trao đổi và áp dụng các điều khoản, điều kiện
thích hợp của Hiệp định Tài trợ số TF0A1407 ký ngày 15 tháng 12 năm
2015 và các quy định hiện hành của Việt Nam.
5) Trong trường hợp hai bên không giải quyết được khiếu nại, một hoặc cả
hai bên sẽ trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) để xem xét
xử lý. Trong trường hợp một trong hai bên chưa đồng ý với quyết định Bộ
KH&CN đưa ra thì bên đó có thể trình khiếu nại lên Tòa án hành chính để
giải quyết. Quyết định của Toà án Hành chính là quyết định giải quyết
khiếu nại cuối cùng đối với vụ việc và có tính chất ràng buộc đối với tất cả
các bên liên quan.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1) Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2) Thỏa thuận này gồm .........trang và 05 phụ lục, được lập thành 04 bản

tiếng Anh và 06 bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 04
bản. Bên B giữ 02 bản. Trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng
Anh và bản tiếng Việt thì sẽ căn cứ theo nội dung Thỏa thuận bản tiếng
Việt.
3) Mọi thông tin, thư từ giao dịch liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được gửi
tới Bên A theo địa chỉ nêu tại phần trên của Thỏa thuận này.
BÊN A (BÊN TÀI TRỢ)

BÊN B

Ban quản lý dự án

[Tên Đơn vị thực hiện dự án]

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Nghiệm

Tên đại diện đơn vị thực hiện dự án
78

Phụ lục A
Hỗ trợ của Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật
“Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC)”
cho các bên hưởng lợi
1. Hạ tầng
-

Hỗ trợ địa điểm, internet tốc độ cao, truy xuất hệ thống cơ sở dữ liệu, in ấn,
điện thoại trong các đợt đào tạo tại văn phòng Ban QLDA

2. Tư vấn, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về phát triển kinh doanh cho bên B
-

Hỗ trợ xây dựng kịch bản truyền thông, xây dựng video giới thiệu doanh
nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp.

-

Hỗ trợ tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh và cải tiến hệ thống quản trị
doanh nghiệp.

-

Tư vấn, hỗ trợ tiếp cận thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

-

Đào tạo, tập huấn về các kĩ năng liên quan tới phát triển kinh doanh như tư
duy và kĩ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp toàn diện, bán hàng, ...

-

Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm trên sóng truyền hình.

-

Hỗ trợ tham dự các cuộc hội thảo/triển lãm khoa học và công nghệ nhằm
giới thiệu sản phẩm.

3. Tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ
-

Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa,
kiểu dáng công nghiệp và xác lập quyền Sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm
hình thành từ dự án.

-

Hỗ trợ tiếp cận các phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, chuyên gia hướng
dẫn sử dụng tại các phòng thí nghiệm nói trên.

-

Hỗ trợ tiếp cận với cơ sở dữ liệu chuyên gia trong nước và quốc tế.

-

Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy trình sản xuất và quản lí chất lượng sản
phẩm, từ khâu lựa chọn công nghệ, hoàn thiện công nghệ, đánh giá chất
lượng và tư vấn các giải pháp tăng cường chất lượng cho sản phẩm.

-

Hỗ trợ thiết lập hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp và phát triển
kinh doanh chạy trên nền tảng cổng thông tin của dự án VCIC.

4. Hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm và chuyển giao công nghệ
-

Hỗ trợ, tư vấn về khảo sát thị trường, đánh giá tiềm năng thị trường trong
và ngoài nước.

-

Hỗ trợ xây dựng phương án thương mại hóa sản phẩm từ chuẩn hóa tên
sản phẩm, xây dựng bộ phận nhận diện thương hiệu, xây dựng trang
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thương mại điện tử, tham gia các sàn giao dịch, đào tạo cán bộ về thương
mại hóa,...
-

Xây dựng tài liệu và thỏa thuận chuyên giao công nghệ.

-

Tư vấn xây dựng chính sách bán hàng và hậu mãi.

5. Xúc tiến đầu tư
-

Hỗ trợ tham gia các chương trình kết nối đầu tư như các triển lãm, chương
trình kết nối cung cầu.

-

Hỗ trợ việc tiếp xúc các quỹ đầu từ và các nhà đầu tư mạo hiểm

-

Tiếp xúc với các hiệp hội kinh tế nhằm hỗ trợ kết nối cơ hội gọi vốn.

-

Hỗ trợ, tư vấn, thúc đẩy quá trình xin tài trợ từ các chương trình của Chính
phủ.
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Phụ lục B
Chỉ số Kết quả Thực hiện Chính của Dự án (KPIs)
(xem chi tiết tại Mẫu 9.2 Báo chi tiết theo tiến độ ở phần dưới)
Các KPIs này sẽ được sử dụng để đánh giá tiến độ dự án liên quan đến các
mục tiêu dự án cũng như để giám sát kết quả thực hiện dự án và tiến độ trong suốt
vòng đời dự án. Các KPIs có thể được điều chỉnh theo thời gian với sự đồng thuận
của cả hai Bên nếu/khi có thay đổi trong kế hoạch thực hiện hay các hoạt động của
dự án.
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Phụ lục C
Giám sát của Ban QLDA đối với dự án
Giám sát để bảo đảm rằng các hoạt động được thực hiện đúng theo kế hoạch
và quản lý dự án phù hợp đạt kết quả kịp thời và hiệu quả về mặt chi phí. Báo cáo
tiến độ hàng quý của dự án là bắt buộc kể từ khi bắt đầu thực hiện dự án. Bên A cử
các đoàn công tác giám sát tới các địa điểm của dự án vào thời điểm giữa kỳ theo kế
hoạch của dự án hoặc sau 6 tháng triển khai dự án (tuỳ thuộc vào trường hợp nào xảy
ra trước). Kết quả của các chuyến công tác được tổng hợp trong báo cáo công tác
giám sát (được đại diện hai bên ký).
Đánh giá giữa kỳ đối với dự án, do Bên A chủ trì, sẽ thực hiện khi khối lượng
công việc thực hiện được 50% theo kế hoạch (hoặc trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt
đầu thực hiện dự án, tùy theo thời điểm nào đến trước). Đánh giá giữa kỳ sẽ đánh giá
tiến độ, xác định nguyên nhân của việc chậm trễ (nếu có), xác định các vấn đề vướng
mắc trong khi thực hiện dự án và khuyến nghị giải pháp. Sau đánh giá này, có thể
yêu cầu tiến hành những sửa đổi phù hợp đối với các hoạt động của dự án. Kết quả
thực hiện dự án không đạt có thể dẫn đến việc giảm khoản kinh phí tài trợ hoặc chấm
dứt việc thực hiện dự án.
Hoạt động đánh giá chú trọng vào những vấn đề sau:
-

Quản lý dự án: đánh giá hiệu quả của công tác quản lý dự án, việc điều
phối các đối tác dự án, ghi nhận, các vấn đề/khó khăn và những đề xuất từ
bên B.

-

Giám sát tiến độ: xem xét và đánh giá hiệu quả và kết quả của các hoạt
động dự án, so sánh với kế hoạch dự án do Bên A phê duyệt.

-

Tiến độ giải ngân: thẩm định các khoản chi tiêu và kiểm tra chứng từ và
các hồ sơ tài chính liên quan đến hoạt động của dự án.

-

Đánh giá kết quả: xem xét đánh giá tiến độ và kết quả của dự án liên
quan tới các kế hoạch, sử dụng bộ chỉ số định lượng và định tính đã thống
nhất.
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Phụ lục D
Yêu cầu về Báo cáo và Tài chính
Dự án sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý tài chính kế toán và xây
dựng các báo cáo tài chính tuân thủ theo tiêu chuẩn kế toán hiện hành của chính phủ
Việt Nam và Nhà tài trợ. Dự án sẽ lưu giữ lại mọi tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán,
báo cáo tài chính theo pháp luật hiện hành và thực hiện các phương pháp đánh giá
cần thiết nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đáng tin của các báo cáo tài
chính. Bên A làm việc trực tiếp với các dự án để hướng dẫn các yêu cầu về báo cáo
tài chính và giúp dự án đạt được những yêu cầu này.
Báo cáo tiến độ giải ngân dự án.
Dự án chuẩn bị báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính theo quý nộp cho Ban
QLDA 3 bản cứng và 1 bản điện tử với hạn nộp sau 10 ngày kết thúc quý. Dự án có
kinh phí tài trợ nhỏ hơn hoặc bằng 500.000.000 Việt Nam đồng sẽ nộp báo cáo hàng
quý theo Mẫu 9.1, báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo quyết toán phải được lập
theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành chế độ kế
toán hành chính sự nghiệp và báo cáo gửi nhà tài trợ. Dự án phải chuẩn bị báo cáo tài
chính hàng năm gồm nguồn kinh phí nhận tài trợ và nguồn kinh phí đối ứng (hạn nộp
sau 30 ngày kết thúc năm tài chính và báo cáo quyết toán hoàn thành dự án sau 30
ngày sau kết thúc dự án ). Các báo cáo này làm căn cứ cho Ban QLDA giám sát tiến
độ thực hiện dự án, đưa ra quyết định tiếp tục cấp kinh phí cho dự án nhằm giải
quyết những vấn đề phát sinh với dự án một cách kịp thời.
Báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính quý được lập bằng tiếng Việt có chữ ký
của chủ nhiệm dự án và dấu của cơ quan/tổ chức thực hiện dự án (nếu có).
Báo cáo nghiệm thu
Nghiệm thu của dự án phải được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt (6 bản cứng
và 1 bản điện tử cho mỗi thứ tiếng) nộp cho VCIC chậm nhất sau 30 ngày hết hạn
của Thỏa thuận. Nếu báo cáo nghiệm thu không nộp đúng thời hạn như trong Thỏa
thuận đã ký, dự án phải gửi yêu cầu gia hạn nghiệm thu dự án bằng văn bản tối thiểu
30 ngày trước khi Thỏa thuận kết thúc. Bên A sẽ phản hồi yêu cầu gia hạn trong
vòng 10 ngày làm việc.
Tất cả các báo cáo phải được đơn vị thực hiện dự án hoặc đại diện đơn vị thực
hiện dự án ký và đóng dấu. Bản báo cáo điện tử nộp thông qua Hệ thống Quản lý
Trực tuyến.

83

Phụ lục E
Dự toán ngân sách dự án

Tổng hợp dự toán
Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn kinh phí

Trong đó
Tổng
kinh
phí dự
án

Số tiền
yêu cầu
tài trợ

Nguồn khác
đối ứng

3

4

5

Hạng mục chi phí
1

2

1

Công lao động trực
tiếp tăng thêm

2

Chuyên gia bên ngoài

3

Dịch vụ tư vấn

4

Dịch vụ phi tư vấn

5

Thiết bị và hàng tiêu
dùng liên quan

6

Các chi phí khác có
liên quan

Tổng số (VNĐ)
Tổng số tiền quy đổi ra Đôla
Mỹ (USD)
Tỷ lệ từng nguồn so với tổng
(%)
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Tỷ lệ mỗi
hạng mục
trong tổng
kinh phí
tài trợ
6

Bảng 1. Công lao động trực tiếp tăng thêm
Đơn vị: VNĐ

STT

Nội dung

Hệ số tiền côn
thực tế theo
ngày

a

b

c

A

Số ngày công làm
việc cho dự án
d

Dự toán kinh phí

Chi phí nhân công lao
động trực tiếp

I
1
II
1
2
III
1
2
3

Tổng cộng
Tỷ lệ từng nguồn so với tổng kinh phí (%)
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Tổng kinh phí dự
án

Số tiền yêu cầu
tài trợ

Nguồn khác đối
ứng

1

2

3

Bảng 2: Chuyên gia thuê ngoài
Đơn vị: VNĐ

STT

Nội dung

Tiền công thực
tế theo ngày

a

b

c

1

Số ngày công làm
việc cho dự án
d

Dự toán kinh phí

Chi phí chuyên gia …

2
3
4
5
6
Tổng cộng
Tỷ lệ từng nguồn so với tổng kinh phí (%)
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Tổng kinh phí dự
án

Số tiền yêu cầu
tài trợ

Nguồn khác đối
ứng

1

2

3

Bảng 3. Chi phí dịch vụ tư vấn
Đơn vị: VNĐ
Dự toán kinh phí
STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Số tiền yêu cầu tài
trợ

Nguồn khác đối ứng

a

b

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
Tổng cộng
Tỷ lệ từng nguồn so với tổng kinh phí (%)
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Bảng 4. Chi phí dịch vụ phi tư vấn
Đơn vị: VNĐ
Dự toán kinh phí
STT

Nội dung

a

b

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Số tiền yêu cầu
tài trợ

Nguồn khác đối
ứng

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
Tổng cộng
Tỷ lệ từng nguồn so với tổng kinh phí (%)
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Bảng 5. Thiết bị và hàng tiêu dùng liên quan
Đơn vị tính: VNĐ
Dự toán kinh phí
STT

Nội dung

Đơn vị
tính

a

b

1

Số lượng
2

Đơn giá

Thành tiền

Số tiền yêu cầu tài
trợ

Nguồn khác đối
ứng

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
Tổng cộng
Tỷ lệ từng nguồn so với tổng kinh phí (%)

89

Bảng 6. Chi phí khác có liên quan
Đơn vị: VND
Dự toán kinh phí
No

Content

Tổng kinh phí dự
án

Số tiền yêu cầu tài
trợ

Nguồn vốn đối ứng

a

b

1

2

3

I

Nội dung khoán chi

II

Nội dung không khoán chi

1
2
3
4
Tổng cộng
Tỷ lệ từng nguồn so với tổng kinh phí (%)

90

Kế hoạch công tác tổng thể
Đơn vị tính: VNĐ
TT

Mô tả hoạt
động

Ngân sách dự
kiến (đồng)

Số tiền yêu cầu
cấp phát

Nguồn khác Thời gian
đối ứng
bắt đầu

1

2

3

Tổng cộng
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Thời gian
kết thúc

Người thực
hiện

Kết quả đầu
ra dự kiến

Mẫu 8: Giấy đề nghị chuyển tiền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CÔNG TY ….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
…., ngày

tháng

năm

…., date ……… month …… year ………
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN
Số:
Kính gửi: Ban quản lý dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi
khí hậu Việt Nam (Ban QLDA)”
To: Project Management Unit of VCIC (PMU)

Căn cứ: (1). Thỏa thuận số ...... ký ngày .......... để thực hiện dự án “..........” và (2). Báo cáo
tiến độ ngày… tháng… năm… được Ban QLDA phê duyệt (áp dụng từ lần chuyển tiền thứ
2). Chúng tôi đề nghị Ban QLDA tạm ứng kinh phí lần ........theo Điều 4 của Thỏa thuận
(Thỏa thuận, dự toán kèm theo).
According to the Agreement number …….. dated ……….. for implementing the sub-project
“……….”, and the Progress report dated…. approved by PMU (applicable from the
second payment), to ensure the implementation of future activities, we request PMU to
advance the ……payment per Article 4 of the Agreement (attached with cost estimates)
Tổng số tiền được tài trợ/total Agreement value:

…………….VND

Số tiền tạm ứng/payment:
Lần 1/First payment:

……………VND

Lần 2/Second payment:

……………VND

Lần cuối/Last payment:

……………VND

Số tiền còn lại/ Balance:

……………VND

Đề nghị chuyển vào tài khoản/Please transfer to the account :
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Số tiền/Amount:

……………VND

Bằng chữ/in words:
Tên tài khoản/Name:
Địa chỉ/Address:
Số tài khoản/Account No:
Ngân hàng/Bank:
Mã số thuế/Tax code:
Xin trân trọng cảm ơn / Thank you very much for your co-operation.
Đại diện đơn vị thực hiện dự án /
Representative of project
implementation unit
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Mẫu 9.1: Báo cáo tiến độ của doanh nghiệp triển khai dự án – Báo cáo quý
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CỦA DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI DỰ ÁN
(Báo cáo quý)
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Người liên lạc:
Tên dự án:
Thời gian triển khai theo thỏa thuận đã ký: …………
1. Tóm tắt thông tin chung về dự án
2. Tiến độ các hoạt động đã triển khai
(Mô tả rõ các hoạt động đã triển khai, những thay đổi so với kế hoạch ban đầu (nếu
có))
3. Các thành quả và sản phẩm chính đã đạt được
(Mô tả theo các chỉ tiêu trong cam kết thỏa thuận; ghi rõ số lượng,..)
4. Đánh giá chung về tiềm năng thị trường và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của
dự án này
5. Những khó khăn, rào cản trong quá trình triển khai
6. Các hoạt động dự kiến trong thời gian tới
7. Kết luận, kiến nghị
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Mẫu 9.2: Báo cáo chi tiết theo tiến độ
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TÀI
TRỢ DỰ ÁN
STT
1
2

Thông tin chung
Tên Doanh nghiệp:
Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:

Mô tả

Ghi chú

Năm thành lập

ghi rõ tháng + năm

4

Tổng số nhân sự của DN (người)

Gồm tổng số và tách dữ liệu nhân sự làm việc toàn
thời gian, bán thời gian và thuê nhân công theo thời
vụ

5

6

Họ tên người liên lạc:
Điện thoại:
Email:
Tên dự án do Ban QLDA tài trợ:

7

Tổng thời gian thực hiện thỏa thuận:

8

Thời gian bắt đầu:
Tổng kinh phí hỗ trợ từ Ban QLDA
(VND)
Kinh phí hỗ trợ từ nguồn khác
(VND)
Tổng số tiền đối ứng của DN (VND)

3

9
10
11

Ghi rõ bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm
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PHẦN 2 - BÁO CÁO CHI TIẾT THEO TIẾN ĐỘ
Lưu ý: Dữ liệu báo cáo của Quý này là dữ liệu được tăng
thêm tính từ T..- T../20…
Code
1
2
3
OC1

OC2.1

Thông số
Tổng số nhân sự của DN (Gồm cả lãnh đạo, nhân
viên, công nhân của công ty và các chi nhánh, đại
lý của DN)
Thời gian thực hiện thỏa thuận. ( bao nhiêu tháng?
Từ tháng…/năm đến….. tháng…/năm…..)
Kinh phí hỗ trợ từ Ban QLDA
Số sản phẩm/nguyên mẫu đã đăng ký Bản quyền
sở hữu trí tuệ
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…
Số tiền đối ứng ở giai đoạn ươm tạo (đối với DN
được hỗ trợ ươm tạo) [Gồm cả vốn đối ứng tiền
mặt của doanh nghiệp và huy động vốn từ các
nguồn khác (Vốn vay + vốn từ các nguồn tài trợ
khác) cũng như tài sản cố đinh/cơ sơ vật chất của
doanh nghiệp được quy đổi ra tiền]
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…

Đơn vị
Người

VNĐ

VND
VND
VND
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Thông số

Ghi chú

OC2.2

OC3.1

OC3.2

OC4

Số tiền đối ứng ở giai đoạn thương mại hóa thử
nghiệm (đối với DN được hỗ trợ thương mại hóa)
[Gồm cả vốn đối ứng tiền mặt của doanh nghiệp và
huy động vốn từ các nguồn khác (Vốn vay + vốn từ
các nguồn tài trợ khác) cũng như tài sản cố
đinh/cơ sơ vật chất của doanh nghiệp được quy đổi
ra tiền]
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…
Thời điểm DN dự kiến chuyển sang giai đoạn
tăng trưởng (kinh doanh) (giai đoạn giới thiệu và
bán sản phẩm/dịch vụ hoàn thiện đến người tiêu
dùng, mở rộng thị trường và đem lại doanh thu cho
DN)
Tổng số tiền DN huy động (gồm cả tự có và vay
ngoài) ở giai đoạn tăng trưởng (kinh doanh) (áp
dụng cho cả 2 loại hình DN)
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…
Số lượng việc làm trực tiếp được Doanh nghiệp
tạo ra từ khi triển khai dự án này (đối với DN khởi
nghiệp và dự án này là mảng hoạt động duy nhất
thì tính tổng số cán bộ của DN) (bao nhiêu nam,
bao nhiêu nữ)
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)

VND
VND
VND
Tháng …… năm ……

Ước lượng cả số tiền tính từ trang
thiết bị liên quan sử dụng cho dự
án này.
VND
VND
VND

#

Gồm cả số người của các đại lý chi
nhánh tại các tỉnh của DN.

Số lượng nam; số lượng nữ
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OC5

OC6

IP-1

IP-2

IP-3

(+) Dự kiến tổng số việc làm đến tháng …/20…
Tổng doanh thu tăng thêm từ kinh doanh sản
phẩm/dịch vụ được tạo ra từ dự án này (tính tính
đến thời điểm báo cáo)
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…
Tổng số lượng đơn vị sản phẩm/dịch vụ cải tiến
hoặc mới được bán ra (chỉ áp dụng đối với những
sản phẩm/dịch vụ từ dự án này)
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…
Số lượng hộ gia đình (khách hàng hoặc người được
hưởng lợi) được tiếp cận sử dụng sản phẩm hoặc
dịch vụ mới của DN từ khi có dự án này
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…
Số đơn vị công nghệ tiết kiệm năng lượng/giảm
khí thải được lắp đặt (hoặc được sản xuất)
(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…

VND
VND
VND
#
#
#
#
#

#

Lượng khí thải CO2 được cắt giảm

(tấn)

(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
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(+) Dự kiến đến tháng …/20…
IP-4

Năng lượng sạch được tạo ra bổ sung/thay thế

(KWh)

(+) Theo cam kết thỏa thuận
(+) Quý …/20… (T…/20…-T…/20…)
(+) Dự kiến đến tháng …/20…
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Mẫu 10: Báo cáo tài chính theo quý của dự án
BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUÝ
Mã dự án :
Tên cá nhân/tổ chức được tài trợ:

Tên dự án:
Ngày /

Tháng /

Năm
Quy đổi tỷ giá lần 1: 1USD =

Kỳ báo cáo

Quy đổi tỷ giá lần 2: 1USD =
Ngân sách tài trợ
STTItem
No.

Items Các
mục

Diễn giải - Item
Description

Dự
toán
theo
thỏa
thuận

Điều
chỉnh

Được
duyệt

Chi tiêu thực tế

Chi phí
kỳ trước

Chi phí
kỳ này

Lũy kế
đến
cuối kỳ
này

Dự toán
chi tiêu
cho quý
sau

Tổng
chi tiêu
ước
tính

Tổng
Người
lập biểu

Người phê duyệt
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Chênh
lệch

Mẫu 11: Điều khoản tham chiếu để thuê khoán dịch vụ
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU THUÊ KHOÁN DỊCH VỤ
1. Đặt vấn đề _______________________________
2. Mục tiêu của công việc cần thuê khoán _____________________
3. Phạm vi công việc, nhiệm vụ và các kết quả kỳ vọng
4. Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác cần có để thực hiện nhiệm vụ
5. Thời hạn và thời gian bắt đầu thỏa thuận
6. Báo cáo và các kết quả đầu ra dự kiến
Liệt kê theo thứ tự sau:
(a) Hình thức, thời gian và nội dung báo cáo;
(b) Số lượng bản sao và yêu cầu nộp báo cáo dạng điện tử (hoặc bằng đĩa CD ROM).
Báo cáo cuối cùng sẽ được nộp dưới dạng đĩa CD ROM ngoài số lượng bản sao bằng giấy
đã qui định;
(c) Hạn nộp báo cáo;
7. Đóng góp của bên thuê tuyển
Các dịch vụ, phương tiện và tài sản do bên giao nhiệm vụ tạo điều kiện cho chuyên gia
làm
việc: _______________________________ [liệt kê chi tiết]
8. Điều khoản về thanh toán
9. Quy định về bảo mật, tính hợp lệ của bên nhận cung cấp dịch vụ và xử lý xung đột về lợi
ích giữa các bên

101

Mẫu 12: Bảng kê thu chi đối chiếu
Bản kê đối chiếu các khoản thu, chi và đối chiếu
Tên dự án:
Tên cá nhân/TC được tài trợ:
Kỳ báo cáo:
Mã dự án:
Đơn vị tính: VNĐ
Mã số

Hạng
mục

Nội
dung

Số
lượng

A

Đơn
giá

B

Kinh phí được duyệt
Tổng chi
Chi phí
Đóng
phí
tài trợ từ góp của
VCIC
DN
C=A*B

C1

Bên
thứ 3
(nếu
có)

Tổng chi phí
thực tế

C3

D=D1+D2+D3

C2

Tổng cộng
Chi phí lũy kế
Ghi chú: Yêu

Đầu kỳ
Cuối kỳ

cầu giải thích rõ về các chi phí vượt so với được duyệt
Người lập biểu

Người phê duyệt
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Chi phí thực tế
Chi phí
Đóng
tài trợ từ góp của
VCIC
DN
D1

D2

Sai khác
Bên
thứ 3
(nếu
có)
D3

+/-

E=D-C

%

F=E/C*100%

Chứng từ
thanh
toán

Mẫu 13: Báo cáo kết thúc dự án
BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN
(Tên Dự án)

MỤC LỤC
1. Thông tin chung .................................................................................................................
1.1 Thông tin cơ bản về dự án ..............................................................................................
1.2 Mô tả dự án .....................................................................................................................
1.2.1 Mục tiêu và phạm vi của dự án ....................................................................................
1.2.2 Tổ chức thực hiện ........................................................................................................
2. Kết quả thực hiện ..............................................................................................................
2.1. Thực hiện mục tiêu ........................................................................................................
2.2. Các hợp phần và đầu ra...................................................................................................
2.3. Kết quả thực hiện về tài chính .......................................................................................
2.4. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án .....................................................
3. Phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội ...................................................................................
3.1. Phân tích so với mục tiêu và thiết kế dự án ...................................................................
3.2 Tác động đối với ngành và vùng ....................................................................................
3.3 Tính bền vững ..................................................................................................................
4. Những bài học kinh nghiệm ..............................................................................................
5. Phụ đính ............................................................................................................................
1. Thông tin chung
1.1. Thông tin cơ bản về dự án
Tên dự án (tiếng Việt):
Tên dự án (tiếng Anh):
Mã dự án:
Thời gian thực hiện:
Địa điểm thực hiện:
(Các) Nhà tài trợ và đối tác:
Chủ nhiệm dự án:
103

Các mốc thời gian quan trọng: Ngày ký kết thỏa thuận, ngày gia hạn (nếu có), ngày
kết thúc… và số hiệu các văn bản liên quan.
Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án, vốn đối ứng (nêu rõ các chỉnh sửa và ngày chỉnh
sửa nếu có)
Kết quả đầu ra và các tác động quan trọng mà dự án đạt được (tối đa 500 từ)
1.2. Mô tả dự án
1.2.1. Mục tiêu và phạm vi của dự án
-

Theo dự án được phê duyệt

-

Sau khi đã chỉnh sửa (nếu có)

2. Kết quả thực hiện
2.1. Thực hiện mục tiêu
Mức độ đạt được mục tiêu đề ra trong dự án được duyệt (hoặc đã được chỉnh sửa)
2.2. Các hợp phần và đầu ra
STT

Các hợp phần

Đầu ra

Ghi chú

(Phụ đính 3.1: Khung lô-gíc)
2.3. Kết quả thực hiện về tài chính
-

So sánh giữa tổng kinh phí theo Văn bản dự án và tổng giá trị giải ngân thực
tế bao gồm phân tích cả vốn đối ứng.

-

Nêu những điều chỉnh chủ yếu về tổng giá trị dự án theo thỏa thuận và giá trị
giải ngân thực tế.

-

Nêu những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến các hoạt động đạt giải ngân cao
hoặc quá thấp so với kế hoạch.

(Phụ đính 3.2: Báo cáo kết thúc giải ngân dự án)
2.4 Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án
-

Chính sách và môi trường pháp lý
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 Chính sách của Chính phủ
 Chính sách của Nhà tài trợ
-

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;
 Tổ chức thực hiện dự án
 Năng lực thực hiện dự án
 Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định về giám sát và đánh giá dự
án trong quá trình thực hiện
 Quản lý rủi ro và thay đổi

-

Đấu thầu, mua sắm

-

Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tăng cường nhân 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.
3. Phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội
3.1. Tác động của dự án
Phân tích tác động của dự án về kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, văn
hóa xã hội v.v…
3.2. Tính bền vững
Trình bày những tác động (ở nhiều mức độ khác nhau) nhằm đảm bảo tính
bền vững, khả năng nhân rộng của dự án.
4. 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 dự án.
5. Phụ đính
Các Phụ đính kèm theo:
-

Báo cáo kết thúc giải ngân

-

Báo cáo các chỉ số thực hiện hay đầu ra
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-

Danh mục các báo cáo kỹ thuật quan trọng do dự án thực hiện

-

Các phụ lục khác phù hợp với dự án (nếu có)

Ngày... tháng ... năm 20...
Chủ nhiệm dự án

Đại diện cơ quan thực hiện dự án

(Ký tên và đóng dấu)

(Ký tên và đóng dấu)
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Phụ lục 3: Hướng dẫn phòng chống gian lận và tham nhũng
Của Ngân hàng thế giới
1. Gian lận và
Tham nhũng

1.1 Ngân hàng yêu cầu tuân thủ Hướng dẫn Phòng chống
Tham nhũng của Ngân hàng và các chính sách và quy trình
về biện pháp trừng phạt hiện hành theo quy định tại Khuôn
khổ Quy định về Trừng phạt của NHTG, tại Phụ lục của
các Điều kiện Chung (GCC).
1.2 Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu công bố mọi khoản hoa hồng
hoặc phí có thể đã được trả hoặc sẽ trả cho bên/người đại
diện hoặc mọi bên thứ ba khác liên quan đến quá trình đấu
thầu hoặc thực hiện Hợp đồng. Thông tin được công bố
phải bao gồm tối thiểu tên và địa chỉ của bên/người đại
diện hoặc bên thứ ba khác, khoản tiền và loại tiền, và mục
đích của khoản hoa hồng, tiền thưởng hoặc phí đó.

PHỤ LỤC CỦA PHẦN CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG
(Không được sửa đổi nội dung Phụ lục này)

Gian lận và Tham nhũng

1. Mục đích
1.1 Hướng dẫn Phòng chống Tham nhũng của Ngân hàng và phụ lục này áp dụng đối
với việc đấu thầu mua sắm trong hoạt động Tài trợ Dự án Đầu tư của Ngân hàng.
2. Yêu cầu
2.1 Ngân hàng yêu cầu Bên vay (bao gồm người hưởng khoản tài trợ của Ngân

hàng); bên dự thầu, tư vấn, nhà thầu và nhà cung cấp; mọi nhà thầu phụ, tư vấn
phụ, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp; mọi bên/người đại diện (dù có
công bố hay không); và mọi nhân sự của các đơn vị này, tuân thủ chuẩn mực đạo
đức cao nhất trong quá trình đấu thầu, lựa chọn và thực hiện hợp đồng đối với các
gói thầu do Ngân hàng tài trợ, và không thực hiện Gian lận và Tham nhũng.
2.2 Để đạt được mục đích này, Ngân hàng:
a. Định nghĩa, cho mục đích của quy định này, các điều khoản quy định dưới
đây như sau:
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i.

“hành vi tham nhũng” là việc chào mời, cho, nhận, hoặc xin, trực tiếp
hoặc gián tiếp, bất kỳ thứ gì có giá trị làm ảnh hưởng không chính đáng
tới hành động của một bên khác;

ii.

“hành vi gian lận” là hành vi hoặc sự bỏ sót, bao gồm cả việc trình bày
sai sự thật, cố tình hay bất cẩn làm sai, hay cố gắng làm sai dẫn tới việc
một bên có thể hưởng lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc tránh một
nghĩa vụ;

iii.

“hành vi thông đồng” là việc dàn xếp giữa hai bên hoặc các bên nhằm
đạt được mục đích không chính đáng, bao gồm việc gây ảnh hưởng
không chính đáng tới hành động của một bên khác;

iv.

“hành vi ép buộc” là gây suy yếu hoặc tổn hại hoặc đe dọa gây suy yếu
hoặc tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ bên nào hay tài sản của
bên đó để gây ảnh hưởng không chính đáng tới hành động của bên đó;

v.

“hành vi cản trở” là:
(a) là cố ý phá hủy, làm giả, thay đổi hoặc che giấu bằng chứng quan
trọng liên quan đến điều tra hoặc cung cấp lời khai sai cho điều tra
viên nhằm cản trở đáng kể việc điều tra của Ngân hàng đối với cáo
buộc về hành vi tham nhũng, gian lận, ép buộc, hay thông đồng;
và/hoặc đe dọa, quấy rối, hay đe dọa bất kỳ bên nào hoặc ngăn chặn
bên đó công bố thông tin về các vấn đề có liên quan đến điều tra
hoặc theo đuổi điều tra; hoặc
(b) hành động nhằm cố ý cản trở đáng kể việc Ngân hàng thực hiện
quyền thanh tra và kiểm toán theo đoạn 2.2 e. dưới đây.

b. Từ chối đề nghị trao thầu nếu Ngân hàng xác định rằng công ty hoặc cá nhân
được đề nghị trao thầu, bất kỳ nhân sự, bên/người đại diện, hay tư vấn phụ,
nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp và/hoặc cán bộ của các
công ty hoặc cá nhân này, đã trực tiếp hoặc gián tiếp, tham gia vào các hành
vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc cản trở trong quá trình
cạnh tranh để có được hợp đồng đó;
c. Ngoài những biện pháp về pháp lý quy định tại Hiệp định Pháp lý liên quan,
có thể thực hiện các hành động phù hợp khác, bao gồm công bố việc đấu thầu
sai trái, nếu Ngân hàng xác định tại bất kỳ thời điểm nào rằng bên/người đại
diện của Bên vay hoặc của một bên nhận viện trợ hay bất kỳ phần nào trong
số tiền của khoản vay tham gia hành hành vi tham nhũng, gian lận, thông
đồng, ép buộc hoặc cản trở trong quá trình đấu thầu, lựa chọn và/hoặc thực
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hiện hợp đồng đó, mà Bên vay chưa thực hiện hành động kịp thời và phù hợp
mà Ngân hàng cho là đáp ứng để giải quyết những hành vi đó khi phát sinh,
bao gồm việc không thông báo cho Ngân hàng một cách kịp thời khi các bên
này biết về những hành vi này;
d. Theo Hướng dẫn Phòng chống Tham nhũng của Ngân hàng và theo chính
sách và quy trình về biện pháp trừng phạt hiện hành của Ngân hàng, có thể
trừng phạt một công ty hoặc cá nhân, hoặc vĩnh viễn hoặc trong một khoảng
thời gian nhất định, bao gồm việc công bố công khai về việc công ty hoặc cá
nhân không đủ tư cách hợp lệ (i) được trao thầu hoặc hưởng lợi theo cách
khác từ hợp đồng do Ngân hàng tài trợ, về tài chính hay bất kỳ cách nào
khác;5 (ii) được chỉ định là nhà thầu phụ, tư vấn, nhà sản xuất hoặc nhà cung
cấp, hoặc nhà cung cấp dịch vụ của một công ty lẽ ra đã hợp lệ theo cách khác
được trao hợp đồng do Ngân hàng tài trợ6; và (iii) nhận được tiền từ bất kỳ
khoản vay nào của Ngân hàng hoặc tham gia theo cách khác vào bất kỳ hoạt
động chuẩn bị hay thực hiện dự án do Ngân hàng tài trợ;
e. Yêu cầu đưa vào hồ sơ mời thầu và hợp đồng tài trợ bởi khoản vay của Ngân
hàng, điều khoản yêu cầu (i) bên dự thầu, tư vấn, nhà thầu, và nhà cung cấp,
và nhà thầu phụ, tư vấn phụ, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, nhân sự của
bên/người đại diện của các đơn vị này, cho phép Ngân hàng điều tra7 tất cả
các tài khoản, hồ sơ và các tài liệu khác liên quan đến việc nộp hồ sơ dự thầu
và kết quả thực hiện hợp đồng, và cho thực hiện kiểm toán những tài khoản,
hồ sơ và các tài liệu này bởi đơn vị kiểm toán do Ngân hàng chỉ định.

Để tránh nhầm lẫn, tình trạng không hợp lệ của một bên bị trừng phạt đối với việc trao hợp đồng hợp
đồng sẽ bao gồm không hạn chế (i) việc nộp hồ sơ sơ tuyển, thể hiện sự quan tâm đối với hợp đồng tư vấn, và
đấu thầu, hoặc trực tiếp hoặc trong vai trò nhà thầu phụ được chỉ định, tư vấn được chỉ định, nhà sản xuất hoặc
nhà cung cấp được chỉ định, hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định, liên quan đến hợp đồng đó, và (ii) việc
tham gia phụ lục hoặc sửa đổi làm phát sinh thay đổi trọng yếu đối với bất kỳ hợp đồng hiện có nào.
5

Thầu phụ được chỉ định, tư vấn được chỉ định, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp được chỉ định, hoặc
nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định (các tên khác có thể được sử dụng tùy thuộc vào hồ sơ mời thầu cụ thể) là
đơn vị đã: (i) được bên dự thầu đưa vào trong hồ sơ dự sơ tuyển hoặc hồ sơ dự thầu vì đơn vị đó cung cấp kinh
nghiệm và bí quyết cụ thể và quan trọng cho phép bên dự thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực cho gói thầu cụ
thể đó; hoặc (ii) được Bên vay lựa chọn.
6

Thanh tra trong bối cảnh này thường có tính chất điều tra (điều tra pháp lý). Việc thanh tra liên quan
đến các hoạt động tìm kiếm sự thật được thực hiện bởi Ngân hàng hoặc nhân sự do Ngân hàng chỉ định để giải
quyết những vấn đề cụ thể liên quan đến điều tra/kiểm toán, như đánh giá sự chính xác của một cáo buộc về
Gian lận và Tham nhũng có thể xảy ra, thông qua cơ chế phù hợp. Hành động đó bao gồm nhưng không giới
hạn: việc tiếp cận và xem xét hồ sơ và thông tin tài chính của một công ty hoặc cá nhân, và sao chép những hồ
sơ và thông tin đó khi phù hợp; tiếp cận và xem xét bất kỳ tài liệu, dữ liệu và thông tin nào khác (dù bằng bản
giấy hay định dạng điện tử) được cho là phù hợp cho việc điều tra/kiểm toán, và sao chép những hồ sơ và
thông tin đó khi phù hợp; người phỏng vấn và cá nhân phù hợp khác; thực hiện thanh tra vật chất và thực địa;
và lấy xác minh thông tin của bên thứ ba.
7
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