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HỆ THỐNG BIỂU MẪU 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP  

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH 

Kho bạc Nhà nước tỉnh 

 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 
Kỳ báo 

cáo 
Ngày nhận báo cáo 

A B C D E 

1 

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý  

002.T/BCS-XDĐT Tháng 
Ngày 12 tháng sau 

tháng báo cáo 

2 
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư 
006.N/BCS-XDĐT  Năm 

Ngày 28/3 năm sau năm 

báo cáo 

3 
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

theo mục đích đầu tư 
011.N/BCS-XDĐT Năm 

Ngày 28/3 năm sau năm 

báo cáo 
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CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ 

A. BIỂU MẪU 

Biểu số: 002.T/BCS-XDĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo 

 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

 

Tháng ..... năm ......... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án 

thuộc UBND cấp tỉnh ............................................ 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê ......................................................... 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 Mã số 
Thực hiện tháng 

báo cáo 

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 

báo cáo 
Dự tính tháng tiếp theo 

A B 1 2 3 

TỔNG SỐ 01 
      

1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương 
02 

      

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 03    

2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 04    

3. Vốn nước ngoài (ODA) 05    

4. Xổ số kiến thiết 06       

5. Vốn khác 07       

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

......, Ngày .... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 006.N/BCS-XDĐT 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 

THEO NGUỒN VỐN VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ 

 

Năm ......... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý  

dự án thuộc UBND tỉnh ............................. 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê ............................................... 

 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm báo cáo 

A B 1 

Tổng số 

 (01=02+05+06+09+10+11=14+20+21+22+23) 
01 

  

A. Phân theo nguồn vốn    

1. Vốn ngân sách Nhà nước (02=03+04) 02   

- Ngân sách Trung ương 03   

- Ngân sách địa phương 04   

2. Trái phiếu Chính phủ 05   

3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển (06=07+08) 06   

- Vốn trong nước 07   

- Vốn nước ngoài (ODA) 08   

 4. Vốn vay 09   

5. Vốn tự có 10   

6. Vốn huy động từ các nguồn khác 11  

B. Phân theo khoản mục đầu tư    
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Chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm báo cáo 

A B 1 

Trong đó: + Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước 12   

     + Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất 13   

1. Đầu tư xây dựng cơ bản (14=15+16+17) 14   

Chia ra:    

- Xây dựng và lắp đặt 15   

- Máy móc, thiết bị 16   

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác 17   

Trong đó:    

+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng 18   

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất 19   

2. Đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB 20   

3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 21   

4. Đầu tư bổ sung vốn lưu động 22   

5. Đầu tư khác 23   

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

......, Ngày .... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 011.N/BCS-XDĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo 

 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN  

THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ 

 

Năm ......... 

Đơn vị báo cáo: 

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản 

lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh .................. 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê ............................................ 

 

    Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

TỔNG SỐ (01=02+06+12+37+...+ 102+106+109) 01   

CHIA THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ (Theo phân ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007)    

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (02=03+04+05) 02   

01. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 03   

02. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 04   

03. Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 05   

B. Khai khoáng (06=07+08+09+10+11) 06   

05. Khai thác than cứng và than non 07   

06. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên 08   

07. Khai thác quặng kim loại 09   

08. Khai khoáng khác 10   

09. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 11   

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo (12=13+14+...+35+36) 12   

10. Sản xuất, chế biến thực phẩm 13   

11. Sản xuất đồ uống 14   

12. Sản xuất sản phẩm thuốc lá 15   

13. Dệt 16   
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Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

14. Sản xuất trang phục 17   

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 18   

16. Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre,nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm  

từ rơm rạ và vật liệu tết bện 
19 

  

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 20   

18. In, sao chép bản ghi các loại 21   

19. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 22   

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 23   

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 24   

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 25   

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 26   

24. Sản xuất kim loại 27   

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 28   

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 29   

27. Sản xuất thiết bị điện 30   

28. Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 31   

29. Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc 32   

30. Sản xuất phương tiện vận tải khác 33   

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 34   

32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 35   

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 36   

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí (37=38) 37   

35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 38   

E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (39=40+41+42+43) 39   



  

7 

 

Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 40   

37. Thoát nước và xử lý nước thải 41   

38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 42   

39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 43   

F. Xây dựng (44=45+46+47) 44   

41. Xây dựng nhà các loại 45   

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 46   

43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng 47   

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (48=49+50+51) 48   

45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 49   

46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 50   

47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 51   

H. Vận tải, kho bãi (52=53+54+55+56+57) 52   

49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống 53   

50. Vận tải đường thuỷ 54   

51. Vận tải hàng không 55   

52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải 56   

53. Bưu chính và chuyển phát 57   

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống (58=59+60) 58   

55. Dịch vụ lưu trú 59   

56. Dịch vụ ăn uống 60   

J. Thông tin và truyền thông (61=62+63+...+66+67) 61   

58. Hoạt động xuất bản 62   
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Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

59. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 63   

60. Hoạt động phát thanh, truyền hình 64   

61. Viễn thông 65   

62. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính 66   

63. Hoạt động dịch vụ thông tin 67   

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (68=69+70+71) 68   

64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 69   

65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 70   

66. Hoạt động tài chính khác 71   

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản (72=73) 72   

68. Hoạt động kinh doanh bất động sản 73   

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (74=75+76+...+81) 74   

69. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán 75   

70. Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý 76   

71. Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật 77   

72. Nghiên cứu khoa học và phát triển 78   

73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường 79   

74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 80   

75. Hoạt động thú y 81   

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (82=83+84+...+87+88) 82   

77. Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 
83 

  

78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm 84   
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Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến 

quảng bá và tổ chức tua du lịch 
85 

  

80. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn 86   

81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan 87   

82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác 88   

O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc 

phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc (89=90) 
89 

  

84. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng 

và bảo đảm xã hội bắt buộc 
90 

  

P. Giáo dục và đào tạo (91=92) 91   

85. Giáo dục đào tạo 92   

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (93=94+95+96) 93   

86. Hoạt động y tế 94   

87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung 95   

88. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung 96   

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (97=98+99+100+101) 97   

90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 98   

91. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác 99   

92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc 100   

93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 101   

S. Hoạt động dịch vụ khác (102=103+104+105) 102   

94. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác 103   

95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình 104   

96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 105   
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Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

T. Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất  

và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (106=107+108) 
106 

  

97. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 107   

98. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 108   

U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (109=110) 109   

99. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 110   

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

......, Ngày .... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHẦN II 

 

GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI  

BIỂU MẪU THU THẬP HỆ THỐNG  

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH 
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B. GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU  

PHẦN I: CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ 

 

BIỂU SỐ 002.T/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (Áp dụng đối với các sở và 

các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh) 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn: là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm 

tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực của địa phương trong một thời kỳ 

nhất định (tháng, quý, năm). 

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn gồm các nội dung sau: 

(1) Vốn đầu tư tạo ra tài sản cố định: là chi phí làm tăng thêm giá trị tài sản cố 

định, gồm vốn đầu tư xây dựng mới nhà cửa, vật kiến trúc, mua sắm tài sản cố định 

không qua xây dựng cơ bản và chi phí cho sửa chữa lớn tài sản cố định (những chi 

phí bằng tiền để tạo mới, mở rộng, xây dựng lại, khôi phục hoặc nâng cấp năng lực 

sản xuất của tài sản cố định của nền kinh tế). Toàn bộ chi phí cho việc thăm dò, khảo 

sát thiết kế và quy hoạch xây dựng chuẩn bị cho việc đầu tư cũng như chi phí lắp đặt 

máy móc thiết bị cũng được tính vào khoản mục này.  

(2) Vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động: là chi phí duy trì và phát triển sản 

xuất gồm vốn đầu tư mua nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ 

tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động được bổ 

sung trong kỳ nghiên cứu.  

(3) Vốn đầu tư thực hiện khác gồm tất cả các khoản đầu tư của xã hội nhằm 

tăng năng lực phát triển của xã hội. Sự phát triển của xã hội ngoài yếu tố là tăng tài 

sản cố định, tài sản lưu động còn yếu tố tăng nguồn lực khác như: Nâng cao dân trí, 

tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, hỗ trợ các chương trình 

phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển khác như Chương trình, 

mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình; 

Chương trình bảo vệ động vật quý hiếm; Chương trình phổ cập giáo dục, đào tạo bồi 

dưỡng nguồn nhân lực; Chương trình xóa đói giảm nghèo v.v... 

Trên phạm vi địa bàn, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn không bao gồm những 

khoản đầu tư có tính chất chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu giữa 

các cá nhân, hộ dân cư, các doanh nghiệp, tổ chức… nhưng không làm tăng tài sản 
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cố định, tài sản lưu động trên địa bàn, như: chuyển nhượng đất đai, nhà ở, cửa hàng, 

thiết bị máy móc và các tài sản cố định khác đã qua sử dụng trên địa bàn.  

b) Vốn đầu tư thực hiện được phân tổ theo nguồn vốn đầu tư, khoản mục đầu 

tư, loại hình kinh tế, ngành kinh tế. 

(1) Chia theo nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn ngân sách Nhà nước: là khoản chi của ngân sách nhà nước để chuẩn bị 

đầu tư và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và 

các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ chi 

đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để bố trí cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã 

hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc các 

ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước gồm vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương và 

vốn đầu tư từ ngân sách địa phương. 

Các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước lấy từ các khoản phí, lệ 

phí, quảng cáo, xổ số kiến thiết, quỹ đất... để đầu tư cũng được tính là nguồn vốn 

đầu tư từ ngân sách nhà nước.  

- Vốn trái phiếu Chính phủ: là nguồn vốn đầu tư từ loại trái phiếu do Bộ Tài 

chính phát hành để huy động vốn đầu tư cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc 

phạm vi đầu tư của nhà nước. 

Ở địa phương, có vốn trái phiếu chính quyền địa phương là nguồn vốn đầu tư 

từ loại trái phiếu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành nhằm huy động vốn đầu tư 

cho công trình dự án đầu tư của địa phương.  

- Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: là vốn đầu tư cho những dự án 

đầu tư mà chủ đầu tư có thể vay vốn hưởng lãi suất ưu đãi để đầu tư trong những 

ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn của nhà nước, các vùng khó 

khăn nhà nước khuyến khích đầu tư bảo đảm có hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả 

năng hoàn trả vốn vay. 

Các dự án đầu tư được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước là các 

dự án thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo Nghị 

định hiện hành quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. 

- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ: 

là nguồn vốn đầu tư được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các nhà tài trợ là Chính phủ nước 

ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia. 
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Vốn ODA gồm ODA viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay. 

Vốn vay ưu đãi là hình thức cung cấp vốn vay có điều kiện ưu đãi hơn so với 

vay thương mại nhưng yếu tố không hoàn lại chưa đạt tiêu chuẩn của ODA vốn vay. 

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi do Chính phủ Việt Nam vay để thực hiện 

các chương trình, dự án đầu tư của nhà nước được tính là nguồn vốn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước phần vốn nước ngoài. 

- Vốn vay gồm vay ngân hàng thương mại và vốn vay từ các nguồn khác. Đây 

là khoản tiền mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không kể tín 

dụng đầu tư của Nhà nước đã nêu ở trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ 

chức quốc tế và vay các tổ chức, cá nhân khác để đầu tư sản xuất kinh doanh.  

- Vốn tự có là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư được hình thành từ lợi 

nhuận, trích ra để đầu tư; từ tiền thanh lý tài sản, từ khấu hao tài sản cố định, từ các 

quỹ, huy động cổ phần, góp vốn liên doanh của các bên đối tác liên doanh… 

- Vốn khác là nguồn vốn đóng góp tự nguyện, cho, biếu, tặng của các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước, là nguồn vốn huy động ngoài các nguồn vốn trên.  

(2) Chia theo khoản mục đầu tư: 

Vốn đầu tư được chia thành: Đầu tư xây dựng cơ bản; Mua sắm tài sản cố định 

dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; Sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định; 

Bổ sung vốn lưu động bằng nguồn vốn tự có; Đầu tư khác. 

 Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất, mặc 

dù không gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; chi phí đào tạo công nhân kỹ 

thuật và cán bộ quản lý sản xuất; tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất.   

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ những chi phí được 

biểu hiện thành tiền dùng cho việc xây mới, mở rộng, xây dựng lại và khôi phục tài 

sản cố định trong một thời kỳ nhất định, bao gồm: Chi phí khảo sát, quy hoạch; chi 

phí chuẩn bị đầu tư và thiết kế; chi phí xây dựng; chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị và 

các khoản chi phí khác ghi trong tổng dự toán. 

- Tùy theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu tư xây dựng cơ bản có thể được phân 

tổ theo các tiêu thức khác nhau. Cùng với những phân tổ theo ngành kinh tế, theo 

tỉnh/thành phố (theo địa bàn), thì vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn được phân theo 

yếu tố cấu thành với 3 nhóm chính: 

+ Vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị (vốn xây lắp): là phần vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản chi cho việc xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị của công trình gồm 

chi phí xây dựng công trình, chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị vào vị trí công trình, 

chi phí hoàn thiện công trình. 
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+ Vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị (vốn thiết bị): là phần vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản chi cho việc mua sắm máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ, gia súc 

đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định hiện hành, gồm: giá trị thiết bị, máy 

móc, dụng cụ, khí cụ, gia súc được coi là tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bảo 

quản, gia công, kiểm tra máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ trước khi đưa vào 

lắp đặt. Vốn thiết bị gồm cả giá trị mua sắm thiết bị máy móc cần lắp đặt và thiết bị 

máy móc không cần lắp đặt. 

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản không 

thuộc vốn xây lắp và vốn thiết bị, gồm: Chi phí tư vấn, đầu tư khảo sát, thiết kế, chi 

quản lý, chi giải phóng mặt bằng, chi đào tạo lao động tiếp nhận và vận hành công 

trình, các khoản chi khác. 

(3) Chia theo loại hình kinh tế, vốn đầu tư chia thành 3 loại hình kinh tế:  

- Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nhà nước; 

- Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước; 

- Vốn đầu tư cho khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

(4) Chia theo ngành kinh tế: Vốn đầu tư được chia theo các ngành kinh tế trong 

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC). 

2. Cách ghi biểu 

a) Vốn cân đối ngân sách của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: là khoản 

vốn thuộc ngân sách nhà nước địa phương cấp tỉnh tự cân đối để đầu tư phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa phương mình như đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội do địa phương quản lý; đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, 

các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước theo quy định của pháp luật; 

các khoản đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 

b) Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: là khoản vốn đầu tư từ ngân 

sách trung ương hỗ trợ cho địa phương theo các chương trình, dự án đầu tư có mục 

tiêu của nhà nước. 

c) Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA): là nguồn 

vốn được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc Chính phủ 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, 

các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ.  

d) Xổ số kiến thiết: là nguồn thu trích từ xổ số kiến thiết địa phương đưa vào để 

đầu tư phát triển. 

đ) Vốn khác: là các nguồn vốn được huy động từ ngân sách nhà nước ngoài 3 

khoản đầu tư phát triển của tỉnh đã ghi ở trên, như các nguồn vốn từ: 
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- Quỹ dự phòng ngân sách trung ương: là dự toán chi ngân sách Trung ương và 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% 

tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan 

trọng về quốc phòng an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán.  

- Quỹ dự phòng tài chính: được lập từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, bố 

trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm, và các nguồn tài chính khác theo quy định 

của pháp luật. Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi khi 

nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách. 

Lưu ý: Trong biểu báo cáo này chỉ tính khoản quỹ dự phòng ngân sách trung 

ương, quỹ dự phòng tài chính thực tế chi cho đầu tư phát triển. 

- Tạm ứng và chi trước kế hoạch: là khoản từ kế hoạch ngân sách nhà nước của 

các năm sau ứng trước cho năm thực hiện nhằm mục đích hoàn thành các công trình, 

dự án của nhà nước có khả năng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm thực hiện. 

- Các khoản vốn khác ngoài các khoản ở trên thuộc ngân sách nhà nước thực 

hiện đầu tư phát triển trong kỳ. 

Cách ghi biểu: 

Cột 1: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước tháng báo cáo. 

Cột 2: Ghi số liệu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cộng dồn từ 

đầu năm đến tháng báo cáo. 

Cột 3: Ghi số liệu dự tính vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

tháng tiếp theo. 

Lưu ý: Chỉ thống kê các dự án do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư, không 

tính các dự án do cấp Trung ương (bộ ngành Trung ương) phê duyệt. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh, thành phố (Thống kê các dự án/công trình do các Sở và các 

đơn vị tương đương sở như Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, … bao gồm cả Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước). Số liệu 

thu thập thực hiện tháng báo cáo và cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo.  

4. Nguồn số liệu 

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh 

 

BIỂU SỐ 006.N/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO  

NGUỒN VỐN VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

Như hướng dẫn của Biểu số 002.T/BCS-XDĐT 
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2. Cách ghi biểu 

a) Phân theo nguồn vốn 

(1) Vốn ngân sách nhà nước: là khoản chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc ngân sách nhà nước (gồm ngân sách nhà nước 

Trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp theo quy định của pháp luật. 

Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn: 

- Ngân sách nhà nước Trung ương do Bộ, Ngành quản lý và chịu trách nhiệm 

thực hiện các dự án/công trình trên phạm vi cả nước. 

- Ngân sách nhà nước địa phương do chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, 

xã quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên địa bàn mình.  

(2) Trái phiếu Chính phủ: Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực hiện 

đầu tư các dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ thực 

hiện cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho các mục 

đích khác.  

(3) Vốn tín dụng đầu tư phát triển 

- Vốn trong nước gồm: 

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tại các 

tổ chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài chính...) hoặc định chế tài 

chính được chỉ định (do chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh).  

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: là vốn mà chủ đầu tư vay hưởng 

lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, chương 

trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm 

bảo hoàn trả được vốn vay. 

- Vốn nước ngoài (ODA): là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là 

ODA) được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức 

tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. ODA gồm có: 

Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp. 

+ ODA cho vay không hoàn lại: là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn 

trả lại cho nhà tài trợ. 

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): là khoản vay với các điều 

kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không 

hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có 

ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc. 
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+ ODA vay hỗn hợp: là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay 

ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính 

chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35 % đối với các khoản vay có ràng 

buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc. 

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các 

điều kiện ưu đãi nêu trên.  

(4) Vốn vay khác: là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng 

trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã tính ở mục trên), vay các 

ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức và cá nhân dân cư 

khác, vay của công ty mẹ. 

Việc xác định ngân hàng trong nước hay ngân hàng nước ngoài căn cứ vào lãnh 

thổ mà ngân hàng đặt địa điểm.  

(5) Vốn tự có: là nguồn vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của 

Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận của doanh nghiệp trích ra để đầu tư từ thanh lý tài 

sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các Quỹ của DN, từ hình thức huy động vốn 

cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh.  

(6) Vốn huy động từ các nguồn khác: như đóng góp tự nguyện, biếu tặng của 

các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn vốn huy động ngoài các nguồn đã 

ghi ở trên.  

b) Phân theo khoản mục đầu tư 

(1) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: là toàn bộ vốn bỏ ra để cho việc khảo sát quy 

hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp đặt 

thiết bị; các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử 

dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: Vốn xây dựng và lắp đặt (vốn xây 

lắp); Vốn mua sắm thiết bị máy móc (vốn thiết bị); Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác. 

- Vốn xây dựng và lắp đặt bao gồm: 

+ Chi phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu 

được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư). 

+ Chi san lấp mặt bằng xây dựng. 

+ Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi 

công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 

(nếu có). 

+ Chi xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và khôi 

phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng 

xây dựng). Các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, 
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lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình... đều được đưa vào 

nhóm này. 

+ Chi lắp đặt thiết bị gồm: lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây 

dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình xây 

dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các hệ 

thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ 

thống báo động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, thang 

máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ 

thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu,... 

+ Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: các hoạt động khác nhau có liên quan 

đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang 

trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất... 

kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên. 

+ Chi di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ 

định thầu nếu có). 

- Vốn mua sắm thiết bị, máy móc bao gồm:  là toàn bộ chi phí để mua sắm thiết 

bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm... (kể cả 

thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt). Nội dung vốn thiết bị có: 

+ Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, 

gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của 

công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả phần đường 

ống, đường dây trực thuộc máy móc. 

+ Chi mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài,...) dụng cụ đo 

lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy 

tính, máy in,...). 

+ Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu 

container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo 

quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy 

móc khi đưa vào lắp. 

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: Ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong tổng 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác là: 

+ Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; 

Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có); 
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Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư; 

Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư. 

+ Vốn khác ở giai đoạn thực hiện đầu tư: 

Chi khởi công công trình (nếu có); 

Chi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di 

chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công 

tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu 

tái định cư và phục hồi); 

Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất; 

Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu 

có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu 

thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư 

vấn khác,... 

Chi cho hoạt động của ban quản lý dự án; 

Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình 

(nếu có); 

Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có); 

Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý; 

Chi bảo hiểm công trình; 

Lệ phí địa chính; 

Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự 

toán công trình. 

+ Vốn khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng: 

Chi thực hiện việc quy đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

công trình; 

Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ 

giá trị thu hồi),... 

Chi thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao 

công trình; 

Chi đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có); 

Chi thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có); 

Chi nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có 

tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được),... 

(2) Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB: là toàn bộ 

chi phí mua TSCĐ bổ sung thêm trong quý nhưng không qua hoạt động XDCB như: 
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Mua nhà dùng cho văn phòng hoặc làm nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy móc đơn 

lẻ bổ sung cho dây chuyền sản xuất hoặc ô tô để chở công nhân,...  

Lưu ý: Đối với giá trị của thiết bị máy móc, nếu mua sắm thuộc nguồn vốn XDCB 

(thiết bị gắn với công trình xây dựng) thì tính vào “vốn đầu tư XDCB”. Nếu mua sắm 

thiết bị lẻ không thuộc vốn của một công trình xây dựng, thì ghi vào mục này. 

(3) Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: là toàn bộ chi phí thực tế trong quý 

cho công việc sửa chữa TSCĐ của chủ đầu tư (gồm chi phí phải thanh toán cho bên 

ngoài và chi phí cho phần đơn vị chủ đầu tư tự làm). 

Nguồn chi phí thường lấy từ vốn tự có (nguồn vốn khấu hao TSCĐ). 

(4) Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: là số tiền thuộc quyền sở hữu của chủ 

đầu tư để bổ sung thêm vào vốn lưu động trong kỳ nghiên cứu.  

(5) Vốn đầu tư khác: bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn 

đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát 

triển nguồn nhân lực,... 

Cách ghi biểu: 

Cột B: Ghi theo mã số đã quy định cho từng chỉ tiêu tương ứng đã ghi ở cột A. 

Cột 1: Ghi số thực hiện của năm báo cáo. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương thực hiện 

(bao gồm cả các dự án do cấp trung ương và cấp địa phương phê duyệt), không 

thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở. 

4. Nguồn số liệu 

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh 

 

BIỂU SỐ 011.N/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO 

MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương sở thực 

hiện, (bao gồm cả các dự án do cấp trung ương và cấp địa phương phê duyệt), không 

thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở và 

các đơn vị tương đương. 

2. Cách ghi biểu 

Cột A: Ghi tổng vốn đầu tư phát triển trong năm báo cáo mà đơn vị thực hiện 

chia theo mục đích đầu tư: ghi theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (ngành 

kinh tế cấp 1 và cấp 2). 
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Cột B: Ghi mã số chỉ tiêu theo các chỉ tiêu quy định ở cột A. 

Cột 1: Ghi số thực hiện vốn đầu tư năm báo cáo theo mục đích đầu tư. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương thực hiện 

(bao gồm cả các dự án do cấp Trung ương và cấp địa phương phê duyệt), không 

thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc sở. 

4. Nguồn số liệu  

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh quản lý 

 

 

 

 

 



Biểu số: 002.T/BCS-XDĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo 

 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

 

Tháng ..... năm ......... 

Đơn vị báo cáo: 

Kho Bạc nhà nước tỉnh  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê ......................................................... 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 Mã số 
Thực hiện tháng 

báo cáo 

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 

báo cáo 
Dự tính tháng tiếp theo 

A B 1 2 3 

TỔNG SỐ 01 
      

1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương 
02 

      

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 03    

2. Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 04    

3. Vốn nước ngoài (ODA) 05    

4. Xổ số kiến thiết 06       

5. Vốn khác 07       

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

......, Ngày .... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU  

BIỂU SỐ 002.T/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (Áp dụng đối với các sở và 

các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh) 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn: là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để 

làm tăng hoặc duy trì năng lực sản xuất và nguồn lực của địa phương trong một 

thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). 

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn gồm các nội dung sau: 

(1) Vốn đầu tư tạo ra tài sản cố định: là chi phí làm tăng thêm giá trị tài sản 

cố định, gồm vốn đầu tư xây dựng mới nhà cửa, vật kiến trúc, mua sắm tài sản cố 

định không qua xây dựng cơ bản và chi phí cho sửa chữa lớn tài sản cố định 

(những chi phí bằng tiền để tạo mới, mở rộng, xây dựng lại, khôi phục hoặc nâng 

cấp năng lực sản xuất của tài sản cố định của nền kinh tế). Toàn bộ chi phí cho 

việc thăm dò, khảo sát thiết kế và quy hoạch xây dựng chuẩn bị cho việc đầu tư 

cũng như chi phí lắp đặt máy móc thiết bị cũng được tính vào khoản mục này.  

(2) Vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động: là chi phí duy trì và phát triển sản 

xuất gồm vốn đầu tư mua nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ 

tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động được 

bổ sung trong kỳ nghiên cứu.  

(3) Vốn đầu tư thực hiện khác gồm tất cả các khoản đầu tư của xã hội nhằm 

tăng năng lực phát triển của xã hội. Sự phát triển của xã hội ngoài yếu tố là tăng tài 

sản cố định, tài sản lưu động còn yếu tố tăng nguồn lực khác như: Nâng cao dân 

trí, tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, hỗ trợ các chương 

trình phòng chống tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển khác như Chương 

trình, mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia 

đình; Chương trình bảo vệ động vật quý hiếm; Chương trình phổ cập giáo dục, đào 

tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; Chương trình xóa đói giảm nghèo v.v... 

Trên phạm vi địa bàn, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn không bao gồm 

những khoản đầu tư có tính chất chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu 

giữa các cá nhân, hộ dân cư, các doanh nghiệp, tổ chức… nhưng không làm tăng 



tài sản cố định, tài sản lưu động trên địa bàn, như: chuyển nhượng đất đai, nhà ở, 

cửa hàng, thiết bị máy móc và các tài sản cố định khác đã qua sử dụng trên địa bàn.  

b) Vốn đầu tư thực hiện được phân tổ theo nguồn vốn đầu tư, khoản mục 

đầu tư, loại hình kinh tế, ngành kinh tế. 

(1) Chia theo nguồn vốn đầu tư: 

- Vốn ngân sách Nhà nước: là khoản chi của ngân sách nhà nước để chuẩn bị 

đầu tư và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ 

chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để bố trí cho các dự án hạ tầng kinh tế - 

xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc 

các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước gồm vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương 

và vốn đầu tư từ ngân sách địa phương. 

Các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước lấy từ các khoản phí, 

lệ phí, quảng cáo, xổ số kiến thiết, quỹ đất... để đầu tư cũng được tính là nguồn 

vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.  

- Vốn trái phiếu Chính phủ: là nguồn vốn đầu tư từ loại trái phiếu do Bộ Tài 

chính phát hành để huy động vốn đầu tư cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể 

thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước. 

Ở địa phương, có vốn trái phiếu chính quyền địa phương là nguồn vốn đầu 

tư từ loại trái phiếu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành nhằm huy động vốn 

đầu tư cho công trình dự án đầu tư của địa phương.  

- Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: là vốn đầu tư cho những dự 

án đầu tư mà chủ đầu tư có thể vay vốn hưởng lãi suất ưu đãi để đầu tư trong 

những ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn của nhà nước, các 

vùng khó khăn nhà nước khuyến khích đầu tư bảo đảm có hiệu quả kinh tế - xã hội, 

có khả năng hoàn trả vốn vay. 

Các dự án đầu tư được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước là 

các dự án thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo 

Nghị định hiện hành quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà 

nước. 



- Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ: là nguồn vốn đầu tư được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các nhà tài trợ là Chính 

phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc 

gia. 

Vốn ODA gồm ODA viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay. 

Vốn vay ưu đãi là hình thức cung cấp vốn vay có điều kiện ưu đãi hơn so với 

vay thương mại nhưng yếu tố không hoàn lại chưa đạt tiêu chuẩn của ODA vốn 

vay. 

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi do Chính phủ Việt Nam vay để thực 

hiện các chương trình, dự án đầu tư của nhà nước được tính là nguồn vốn đầu tư từ 

ngân sách nhà nước phần vốn nước ngoài. 

- Vốn vay gồm vay ngân hàng thương mại và vốn vay từ các nguồn khác. 

Đây là khoản tiền mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (không 

kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã nêu ở trên), vay các ngân hàng nước ngoài, 

vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức, cá nhân khác để đầu tư sản xuất kinh 

doanh.  

- Vốn tự có là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư được hình thành từ lợi 

nhuận, trích ra để đầu tư; từ tiền thanh lý tài sản, từ khấu hao tài sản cố định, từ các 

quỹ, huy động cổ phần, góp vốn liên doanh của các bên đối tác liên doanh… 

- Vốn khác là nguồn vốn đóng góp tự nguyện, cho, biếu, tặng của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước, là nguồn vốn huy động ngoài các nguồn vốn 

trên.  

(2) Chia theo khoản mục đầu tư: 

Vốn đầu tư được chia thành: Đầu tư xây dựng cơ bản; Mua sắm tài sản cố 

định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; Sửa chữa, nâng cấp tài sản cố 

định; Bổ sung vốn lưu động bằng nguồn vốn tự có; Đầu tư khác. 

 Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất, 

mặc dù không gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; chi phí đào tạo công nhân 

kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất; tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất.   

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ những chi phí được 

biểu hiện thành tiền dùng cho việc xây mới, mở rộng, xây dựng lại và khôi phục tài 



sản cố định trong một thời kỳ nhất định, bao gồm: Chi phí khảo sát, quy hoạch; chi 

phí chuẩn bị đầu tư và thiết kế; chi phí xây dựng; chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị 

và các khoản chi phí khác ghi trong tổng dự toán. 

- Tùy theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu tư xây dựng cơ bản có thể được 

phân tổ theo các tiêu thức khác nhau. Cùng với những phân tổ theo ngành kinh tế, 

theo tỉnh/thành phố (theo địa bàn), thì vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn được phân 

theo yếu tố cấu thành với 3 nhóm chính: 

+ Vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị (vốn xây lắp): là phần vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản chi cho việc xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị của công trình 

gồm chi phí xây dựng công trình, chi phí lắp đặt máy móc, thiết bị vào vị trí công 

trình, chi phí hoàn thiện công trình. 

+ Vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị (vốn thiết bị): là phần vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản chi cho việc mua sắm máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ, 

gia súc đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định hiện hành, gồm: giá trị thiết 

bị, máy móc, dụng cụ, khí cụ, gia súc được coi là tài sản cố định; chi phí vận 

chuyển, bảo quản, gia công, kiểm tra máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ 

trước khi đưa vào lắp đặt. Vốn thiết bị gồm cả giá trị mua sắm thiết bị máy móc 

cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt. 

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

không thuộc vốn xây lắp và vốn thiết bị, gồm: Chi phí tư vấn, đầu tư khảo sát, thiết 

kế, chi quản lý, chi giải phóng mặt bằng, chi đào tạo lao động tiếp nhận và vận 

hành công trình, các khoản chi khác. 

(3) Chia theo loại hình kinh tế, vốn đầu tư chia thành 3 loại hình kinh tế:  

- Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nhà nước; 

- Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước; 

- Vốn đầu tư cho khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

(4) Chia theo ngành kinh tế: Vốn đầu tư được chia theo các ngành kinh tế 

trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC). 

2. Cách ghi biểu 

a) Vốn cân đối ngân sách của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: là 

khoản vốn thuộc ngân sách nhà nước địa phương cấp tỉnh tự cân đối để đầu tư phát 



triển kinh tế - xã hội trên địa phương mình như đầu tư xây dựng các công trình kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do địa phương quản lý; đầu tư và hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước theo quy định của 

pháp luật; các khoản đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 

b) Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: là khoản vốn đầu tư từ ngân 

sách trung ương hỗ trợ cho địa phương theo các chương trình, dự án đầu tư có mục 

tiêu của nhà nước. 

c) Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA): là 

nguồn vốn được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước hoặc 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ 

nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên 

Chính phủ.  

d) Xổ số kiến thiết: là nguồn thu trích từ xổ số kiến thiết địa phương đưa vào 

để đầu tư phát triển. 

đ) Vốn khác: là các nguồn vốn được huy động từ ngân sách nhà nước ngoài 

3 khoản đầu tư phát triển của tỉnh đã ghi ở trên, như các nguồn vốn từ: 

- Quỹ dự phòng ngân sách trung ương: là dự toán chi ngân sách Trung ương 

và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% 

đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, 

nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh 

ngoài dự toán.  

- Quỹ dự phòng tài chính: được lập từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách, 

bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm, và các nguồn tài chính khác theo quy 

định của pháp luật. Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi 

khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách. 

Lưu ý: Trong biểu báo cáo này chỉ tính khoản quỹ dự phòng ngân sách 

trung ương, quỹ dự phòng tài chính thực tế chi cho đầu tư phát triển. 

- Tạm ứng và chi trước kế hoạch: là khoản từ kế hoạch ngân sách nhà nước 

của các năm sau ứng trước cho năm thực hiện nhằm mục đích hoàn thành các công 

trình, dự án của nhà nước có khả năng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 

thực hiện. 



- Các khoản vốn khác ngoài các khoản ở trên thuộc ngân sách nhà nước thực 

hiện đầu tư phát triển trong kỳ. 

Cách ghi biểu: 

Cột 1: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước tháng báo cáo. 

Cột 2: Ghi số liệu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cộng dồn từ 

đầu năm đến tháng báo cáo. 

Cột 3: Ghi số liệu dự tính vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

tháng tiếp theo. 

Lưu ý: Chỉ thống kê các dự án do cấp tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư, 

không tính các dự án do cấp Trung ương (bộ ngành Trung ương) phê duyệt. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh, thành phố (Thống kê các dự án/công trình do các Sở và 

các đơn vị tương đương sở như Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, … bao gồm cả Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước). 

Số liệu thu thập thực hiện tháng báo cáo và cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 

báo cáo.  

4. Nguồn số liệu 

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh 

 



Biểu số: 006.N/BCS-XDĐT 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 

THEO NGUỒN VỐN VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ 

 

Năm ......... 

Đơn vị báo cáo: 

Kho Bạc nhà nước tỉnh  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê ............................................... 

 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm báo cáo 

A B 1 

Tổng số 

 (01=02+05+06+09+10+11=14+20+21+22+23) 
01 

  

A. Phân theo nguồn vốn    

1. Vốn ngân sách Nhà nước (02=03+04) 02   

- Ngân sách Trung ương 03   

- Ngân sách địa phương 04   

2. Trái phiếu Chính phủ 05   

3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển (06=07+08) 06   

- Vốn trong nước 07   

- Vốn nước ngoài (ODA) 08   

 4. Vốn vay 09   

5. Vốn tự có 10   

6. Vốn huy động từ các nguồn khác 11  

B. Phân theo khoản mục đầu tư    

Trong đó: + Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước 12   

     + Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất 13   



Chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm báo cáo 

A B 1 

1. Đầu tư xây dựng cơ bản (14=15+16+17) 14   

Chia ra:    

- Xây dựng và lắp đặt 15   

- Máy móc, thiết bị 16   

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác 17   

Trong đó:    

+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng 18   

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất 19   

2. Đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB 20   

3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 21   

4. Đầu tư bổ sung vốn lưu động 22   

5. Đầu tư khác 23   

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

......, Ngày .... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 006.N/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO  

NGUỒN VỐN VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

Như hướng dẫn của Biểu số 002.T/BCS-XDĐT 

2. Cách ghi biểu 

a) Phân theo nguồn vốn 

(1) Vốn ngân sách nhà nước: là khoản chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc ngân sách nhà nước (gồm ngân sách nhà nước 

Trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp theo quy định của pháp luật. 

Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn: 

- Ngân sách nhà nước Trung ương do Bộ, Ngành quản lý và chịu trách 

nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên phạm vi cả nước. 

- Ngân sách nhà nước địa phương do chính quyền địa phương cấp tỉnh, 

huyện, xã quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện các dự án/công trình trên địa bàn 

mình.  

(2) Trái phiếu Chính phủ: Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực 

hiện đầu tư các dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ 

thực hiện cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho các 

mục đích khác.  

(3) Vốn tín dụng đầu tư phát triển 

- Vốn trong nước gồm: 

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tại 

các tổ chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài chính...) hoặc định chế 

tài chính được chỉ định (do chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh).  

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: là vốn mà chủ đầu tư vay 

hưởng lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, 

chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu 

tư, đảm bảo hoàn trả được vốn vay. 



- Vốn nước ngoài (ODA): là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là 

ODA) được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ 

chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên Chính phủ. ODA 

gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp. 

+ ODA cho vay không hoàn lại: là hình thức cung cấp ODA không phải 

hoàn trả lại cho nhà tài trợ. 

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): là khoản vay với các 

điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố 

không hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản 

vay có ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc. 

+ ODA vay hỗn hợp: là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản 

vay ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng 

tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35 % đối với các khoản vay có 

ràng buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc. 

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các 

điều kiện ưu đãi nêu trên.  

(4) Vốn vay khác: là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín 

dụng trong nước (không kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đã tính ở mục trên), vay 

các ngân hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế và vay các tổ chức và cá nhân 

dân cư khác, vay của công ty mẹ. 

Việc xác định ngân hàng trong nước hay ngân hàng nước ngoài căn cứ vào 

lãnh thổ mà ngân hàng đặt địa điểm.  

(5) Vốn tự có: là nguồn vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu 

của Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận của doanh nghiệp trích ra để đầu tư từ thanh lý 

tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các Quỹ của DN, từ hình thức huy động 

vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh.  

(6) Vốn huy động từ các nguồn khác: như đóng góp tự nguyện, biếu tặng của 

các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn vốn huy động ngoài các nguồn đã 

ghi ở trên.  

b) Phân theo khoản mục đầu tư 



(1) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: là toàn bộ vốn bỏ ra để cho việc khảo sát quy 

hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp 

đặt thiết bị; các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền 

sử dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: Vốn xây dựng và lắp đặt (vốn 

xây lắp); Vốn mua sắm thiết bị máy móc (vốn thiết bị); Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

khác. 

- Vốn xây dựng và lắp đặt bao gồm: 

+ Chi phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật 

liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư). 

+ Chi san lấp mặt bằng xây dựng. 

+ Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường 

thi công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi 

công (nếu có). 

+ Chi xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và 

khôi phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt 

bằng xây dựng). Các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc 

giàn giáo, lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình... đều được 

đưa vào nhóm này. 

+ Chi lắp đặt thiết bị gồm: lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây 

dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình 

xây dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các 

hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, 

hệ thống báo động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, 

thang máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy 

lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu,... 

+ Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: các hoạt động khác nhau có liên 

quan đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, 

trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch 

ngoại thất... kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên. 

+ Chi di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp 

chỉ định thầu nếu có). 



- Vốn mua sắm thiết bị, máy móc bao gồm:  là toàn bộ chi phí để mua sắm 

thiết bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm... 

(kể cả thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt). Nội dung vốn thiết 

bị có: 

+ Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản 

xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh 

hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả 

phần đường ống, đường dây trực thuộc máy móc. 

+ Chi mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài,...) dụng cụ 

đo lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh 

(máy tính, máy in,...). 

+ Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu 

container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo 

quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy 

móc khi đưa vào lắp. 

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: Ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong 

tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác là: 

+ Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; 

Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có); 

Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư; 

Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư. 

+ Vốn khác ở giai đoạn thực hiện đầu tư: 

Chi khởi công công trình (nếu có); 

Chi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di 

chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công 

tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu 

cầu tái định cư và phục hồi); 

Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất; 



Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu 

có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu 

thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư 

vấn khác,... 

Chi cho hoạt động của ban quản lý dự án; 

Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công 

trình (nếu có); 

Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có); 

Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý; 

Chi bảo hiểm công trình; 

Lệ phí địa chính; 

Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự 

toán công trình. 

+ Vốn khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng: 

Chi thực hiện việc quy đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

công trình; 

Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ 

giá trị thu hồi),... 

Chi thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao 

công trình; 

Chi đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có); 

Chi thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có); 

Chi nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và 

có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được),... 

(2) Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB: là toàn 

bộ chi phí mua TSCĐ bổ sung thêm trong quý nhưng không qua hoạt động XDCB 

như: Mua nhà dùng cho văn phòng hoặc làm nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy 

móc đơn lẻ bổ sung cho dây chuyền sản xuất hoặc ô tô để chở công nhân,...  

Lưu ý: Đối với giá trị của thiết bị máy móc, nếu mua sắm thuộc nguồn vốn 

XDCB (thiết bị gắn với công trình xây dựng) thì tính vào “vốn đầu tư XDCB”. Nếu 



mua sắm thiết bị lẻ không thuộc vốn của một công trình xây dựng, thì ghi vào mục 

này. 

(3) Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: là toàn bộ chi phí thực tế trong 

quý cho công việc sửa chữa TSCĐ của chủ đầu tư (gồm chi phí phải thanh toán 

cho bên ngoài và chi phí cho phần đơn vị chủ đầu tư tự làm). 

Nguồn chi phí thường lấy từ vốn tự có (nguồn vốn khấu hao TSCĐ). 

(4) Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: là số tiền thuộc quyền sở hữu của chủ 

đầu tư để bổ sung thêm vào vốn lưu động trong kỳ nghiên cứu.  

(5) Vốn đầu tư khác: bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn 

đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng 

phát triển nguồn nhân lực,... 

Cách ghi biểu: 

Cột B: Ghi theo mã số đã quy định cho từng chỉ tiêu tương ứng đã ghi ở cột 

A. 

Cột 1: Ghi số thực hiện của năm báo cáo. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương thực 

hiện (bao gồm cả các dự án do cấp trung ương và cấp địa phương phê duyệt), 

không thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc 

sở. 

4. Nguồn số liệu 

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh 

 



Biểu số: 011.N/BCS-XDĐT 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo 

 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN  

THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ 

 

Năm ......... 

Đơn vị báo cáo: 

Kho Bạc nhà nước tỉnh  

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê ............................................ 

 

    Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

TỔNG SỐ (01=02+06+12+37+...+ 102+106+109) 01   

CHIA THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ (Theo phân ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007)    

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (02=03+04+05) 02   

01. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 03   

02. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 04   

03. Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 05   

B. Khai khoáng (06=07+08+09+10+11) 06   

05. Khai thác than cứng và than non 07   

06. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên 08   

07. Khai thác quặng kim loại 09   

08. Khai khoáng khác 10   

09. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 11   

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo (12=13+14+...+35+36) 12   

10. Sản xuất, chế biến thực phẩm 13   

11. Sản xuất đồ uống 14   

12. Sản xuất sản phẩm thuốc lá 15   

13. Dệt 16   

14. Sản xuất trang phục 17   

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 18   



Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

16. Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre,nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm  

từ rơm rạ và vật liệu tết bện 
19 

  

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 20   

18. In, sao chép bản ghi các loại 21   

19. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 22   

20. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 23   

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 24   

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 25   

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 26   

24. Sản xuất kim loại 27   

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 28   

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 29   

27. Sản xuất thiết bị điện 30   

28. Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 31   

29. Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc 32   

30. Sản xuất phương tiện vận tải khác 33   

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 34   

32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 35   

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 36   

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí (37=38) 37   

35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 38   

E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (39=40+41+42+43) 39   

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 40   

37. Thoát nước và xử lý nước thải 41   

38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 42   



Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 43   

F. Xây dựng (44=45+46+47) 44   

41. Xây dựng nhà các loại 45   

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 46   

43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng 47   

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (48=49+50+51) 48   

45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 49   

46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 50   

47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 51   

H. Vận tải, kho bãi (52=53+54+55+56+57) 52   

49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống 53   

50. Vận tải đường thuỷ 54   

51. Vận tải hàng không 55   

52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải 56   

53. Bưu chính và chuyển phát 57   

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống (58=59+60) 58   

55. Dịch vụ lưu trú 59   

56. Dịch vụ ăn uống 60   

J. Thông tin và truyền thông (61=62+63+...+66+67) 61   

58. Hoạt động xuất bản 62   

59. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 63   

60. Hoạt động phát thanh, truyền hình 64   

61. Viễn thông 65   



Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

62. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính 66   

63. Hoạt động dịch vụ thông tin 67   

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (68=69+70+71) 68   

64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 69   

65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 70   

66. Hoạt động tài chính khác 71   

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản (72=73) 72   

68. Hoạt động kinh doanh bất động sản 73   

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (74=75+76+...+81) 74   

69. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán 75   

70. Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý 76   

71. Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật 77   

72. Nghiên cứu khoa học và phát triển 78   

73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường 79   

74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 80   

75. Hoạt động thú y 81   

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (82=83+84+...+87+88) 82   

77. Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 
83 

  

78. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm 84   

79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến 

quảng bá và tổ chức tua du lịch 
85 

  

80. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn 86   

81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan 87   



Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác 88   

O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc 

phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc (89=90) 
89 

  

84. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng 

và bảo đảm xã hội bắt buộc 
90 

  

P. Giáo dục và đào tạo (91=92) 91   

85. Giáo dục đào tạo 92   

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (93=94+95+96) 93   

86. Hoạt động y tế 94   

87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung 95   

88. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung 96   

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (97=98+99+100+101) 97   

90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 98   

91. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác 99   

92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc 100   

93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 101   

S. Hoạt động dịch vụ khác (102=103+104+105) 102   

94. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác 103   

95. Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình 104   

96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 105   

T. Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất  

và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (106=107+108) 
106 

  

97. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 107   

98. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 108   



Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện 

A B 1 

U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (109=110) 109   

99. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 110   

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

......, Ngày .... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 011.N/BCS-XDĐT: VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO 

MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính  

Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương sở thực 

hiện, (bao gồm cả các dự án do cấp trung ương và cấp địa phương phê duyệt), 

không thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc 

sở và các đơn vị tương đương. 

2. Cách ghi biểu 

Cột A: Ghi tổng vốn đầu tư phát triển trong năm báo cáo mà đơn vị thực 

hiện chia theo mục đích đầu tư: ghi theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 

(ngành kinh tế cấp 1 và cấp 2). 

Cột B: Ghi mã số chỉ tiêu theo các chỉ tiêu quy định ở cột A. 

Cột 1: Ghi số thực hiện vốn đầu tư năm báo cáo theo mục đích đầu tư. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Thống kê các dự án/công trình do các sở và các đơn vị tương đương thực 

hiện (bao gồm cả các dự án do cấp Trung ương và cấp địa phương phê duyệt), 

không thống kê đối với các dự án/công trình của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc 

sở. 

4. Nguồn số liệu  

Sở và các đơn vị tương đương/Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh quản 

lý 

 


