
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  

Phụ lục II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, MẪU HỒ SƠ THỰC HIỆN DỰ ÁN  

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số       /2022/NQ-HĐND ngày       /12/2022 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 

1. Bước 1: Xây dựng dự án 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, thông báo rộng rãi, vận động tổ, 

nhóm cộng đồng tham gia thực hiện dự án theo quy định. 

b) Tổ chức họp lấy ý kiến về nội dung dự án và lập danh sách đối tượng tham 

gia dự án: Cộng đồng dân cư phối hợp, thống nhất với UBND cấp xã để xây dựng 

dự án và lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án. 

c) Nội dung đề xuất thực hiện dự án phải bao gồm: ý kiến thống nhất của 

cộng đồng; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; tổng chi phí dự án, 

đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phần đóng góp của các thành viên tổ, 

nhóm; kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, cách thức quản lý hiện vật 

hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng; trách nhiệm giám sát của 

UBND cấp xã đối với việc quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển; nhu cầu đào tạo, 

tập huấn về kỹ thuật; nội dung khác (nếu có) theo quy định về nội dung, mức hỗ 

trợ.  

d) Thành phần hồ sơ 

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thực hiện theo các mẫu số 01, 02 của Phụ 

lục này. 

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Thực hiện 

theo mẫu số 01 của Phụ lục này và mẫu số 02 của Thông tư số 09/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 đ) Nơi nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến triển khai dự án để 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Bước 2: Thẩm định dự án  

Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án theo 

mẫu số 03 của Phụ lục này. Thành phần Tổ thẩm định bao gồm: 
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- Tổ trưởng Tổ thẩm định là đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc ủy 

quyền cho lãnh đạo phòng, ban chuyên môn cấp huyện). 

- Thành viên là lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo 

UBND cấp xã liên quan và chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng 

bình chọn (nếu có). 

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp 

xã, Tổ thẩm định tổ chức họp thẩm định dự án sản xuất cộng đồng. 

Nội dung thẩm định phải đánh giá, làm rõ các nội dung và sự cần thiết thực 

hiện dự án theo Mẫu số 04 của Phụ lục này: 

(1) Đáp ứng các điều kiện tại điểm c khoản 1 mục I. 

(2) Đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 50% người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của 

các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô 

hình có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ 

thuộc hộ nghèo. 

(3) Đảm bảo các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Nghị quyết 

này (về nguyên tắc, điều kiện, nội dung hỗ trợ…). 

3. Bước 3: Phê duyệt dự án 

Căn cứ ý kiến thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất theo Mẫu số 05 của Phụ 

lục này. 

Nội dung quyết định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng gồm: Tên dự 

án; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; đối tượng tham gia dự án; các hoạt động 

của dự án; dự toán kinh phí thực hiện dự án; nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách 

nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách 

và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia (nếu có)); hình thức, mức quay vòng 

(nếu có); dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án, phương án; trách nhiệm của 

từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam 

kết (nếu có). 

 Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi tổ chức cuộc họp thẩm định dự 

án, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt dự án; trường hợp 

dự án không đủ điều kiện theo quy định phải có văn bản trả lời cho người đại diện 

cộng đồng lựa chọn và nêu rõ lý do. 

4. Bước 4: Triển khai thực hiện 

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, UBND cấp xã được giao vốn (chủ 

đầu tư) thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng ký hợp đồng với đại diện tổ 
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nhóm cộng đồng theo mẫu số 06 của Phụ lục này triển khai thực hiện dự án; giám 

sát, thanh toán, giải ngân vốn dựa trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn 

thành nội dung, hoạt động của dự án theo tiến độ từng năm hoặc giai đoạn của dự 

án được cấp có thẩm quyền quyết định.  

5. Bước 5: Nghiệm thu, đánh giá kết quả, hiệu quả dự án và thanh lý hợp 

đồng theo quy định. 

 II. MẪU HỒ SƠ DỰ ÁN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG 

1. Mẫu số 01 - Biên bản họp dân. 

2. Mẫu số 02 - Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. 

3. Mẫu số 03 - Quyết định thành lập Tổ thẩm định. 

4. Mẫu số 04 - Biên bản họp Tổ thẩm định. 

5. Mẫu số 05 - Quyết định phê duyệt dự án phát triển sản xuất cộng đồng. 

6. Mẫu số 06 - Hợp đồng thực hiện dự án. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                      ……., ngày….. tháng... năm...... 

BIÊN BẢN HỌP DÂN 

Hôm nay, ngày    tháng    năm......, tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) ........ đã tổ 

chức họp để:................................ (nêu mục đích cuộc họp). 

1. Thành phần tham dự họp 

- Chủ trì cuộc họp (đại diện tổ, nhóm cộng đồng): (ghi rõ họ, tên, chức danh);  

- Thư ký cuộc họp (đại diện UBND cấp xã): (ghi rõ họ, tên, chức danh);  

- Đại diện các thành phần tham gia (nêu rõ các thành phần tham gia….., trong 

đó có các thành phần của đại diện cộng đồng dân cư, người dân tham gia). 

2. Nội dung cuộc họp 

- Phổ biến dự án: Tên dự án, mục tiêu dự án, cách thức xây dựng dự án, chính 

sách hỗ trợ của dự án ...; 

 - Thảo luận điều kiện tham gia của hộ: tiêu chí chọn hộ tham gia, trách nhiệm 

của hộ khi tham gia dự án; 

 - Lập danh sách hộ tham gia: là hộ đáp ứng tiêu chí và tự nguyện tham gia dự 

án, có cam kết thực hiện đúng các quy định của dự án. 

Cuộc họp đã kết thúc vào... giờ... cùng ngày. Các thành viên tham dự đã 

thống nhất nội dung biên bản./. 

 

Đại diện các hộ dân 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ trì  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

           Thư ký cuộc họp 

           (Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện UBND xã 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………….. , ngày ...... tháng ....... năm ......... 

TÊN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG … 

 

1. Đại diện cộng đồng dân cư (gồm: tên người đại diện, số CCCD hoặc CMND, địa 

chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc). 

2. Mục tiêu dự án (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, dự kiến số hộ thoát nghèo): 

………………………………………………………………………………………. 

3. Đối tượng tham gia: ……………………………………………………………… 

4. Thời gian triển khai: ……………………………………………………………… 

5. Địa bàn thực hiện: ………………………………………………………………... 

6. Các hoạt động của dự án: ………………………………………………………… 

7. Dự toán kinh phí thực hiện dự án; nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước 

hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng 

của các hộ gia đình tham gia (nếu có)): …………………………………………….. 

8. Hình thức, mức quay vòng (nếu có): …………………………………………….. 

9. Dự kiến kết quả đầu ra, hiệu quả thực hiện của dự án, phương án; trách nhiệm 

của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp: ………………………………………… 

10. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có): …………………….. 

11. Tổ chức thực hiện dự án: ……………………………………………………….. 

12. Các nội dung liên quan khác: …………………………………………………… 

 

  ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

                 (ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP 

………………….. 

 

Số:        /QĐ-……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

……….., ngày  ……  tháng   …..   năm 20… 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP 

Căn cứ …….; 

Theo đề nghị của ……  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện …, gồm các thành viên 

cụ thể sau:  

1. Ông/Bà: ……………….., Chức vụ, Đơn vị - Tổ trưởng; 

2. Ông/Bà: ……………….., Chức vụ, Đơn vị - Thành viên; 

3. Ông/Bà: ……………….., Chức vụ, Đơn vị - Thành viên; 

4. …………………………………………………………. 

5. Ông/Bà: ……………….., Chức vụ, Đơn vị - Thư ký; 

Điều 2. Trách nhiệm của Tổ thẩm định 

1. Tổ chức thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện theo đúng quy định. 

2. Phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng đủ điều kiện. 

3……. 

Điều 3. (quy định tổ chức thực hiện) 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT.. 

CHỦ TỊCH 

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

CƠ QUAN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG 

HỘI ĐỒNG ……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           ……., ngày  …   tháng  …  năm 20…. 

 

BIÊN BẢN HỌP TỔ THẨM ĐỊNH 

 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG NĂM 20….. 

 

A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 

1. Quyết định thành lập Tổ thẩm định: Số …… ngày …./…./20…. của…… 

(Kèm theo Quyết định). 

2. Số lượng các dự án đề xuất: …….. dự án 

3. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:  

- Địa điểm họp: …………………………………………………………….  

- Thời gian: Ngày …../…../20….. 

4. Số thành viên Tổ có mặt trên tổng số thành viên: …..% thành viên Tổ có 

mặt (…/…. thành viên); 

- Vắng mặt: ….. người; 

- Khách mời tham dự họp Tổ thẩm định (nếu có): 

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH 

1. Đại diện …… công bố quyết định thành lập Tổ thẩm định và báo cáo các 

điều kiện đảm bảo tổ chức cuộc họp. 

2. Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì (Tóm tắt các yêu cầu đối với Tổ thẩm định 

trong quá trình làm việc, phương thức làm việc...). 

3. Đại diện tổ, nhóm cộng đồng báo cáo tóm tắt nội dung thuyết minh dự án.  

4. Các thành viên Tổ thẩm định nhận xét, đánh giá dự án. 

5. Tổ thẩm định tiến hành xem xét, lựa chọn dự án. Dự án phát triển sản xuất 

cộng đồng được chọn là dự án có trên 80% thành viên Tổ thẩm định đánh giá, 

thống nhất đạt yêu cầu. 

6. Kết quả lựa chọn dự án 

- Những dự án được thống nhất thực hiện: …………………………… 

- Những dự án chưa được thống nhất hoặc cần điều chỉnh bổ sung…………..  

7. Tổ thẩm định thông qua Biên bản làm việc./. 

Thư ký 

(Ký ghi rõ họ tên) 

Chủ trì cuộc họp 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



8 

 

 

 

Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP … 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                    ......... , ngày ...... tháng ....... năm ......... 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/TP  

Căn cứ……. 

Căn cứ Quyết định giao vốn số……......................................................... 

Căn cứ văn bản của tổ thẩm định dự án................................................... 

Căn cứ............................................................................................................ 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, với các 

nội dung chính 

1. Tên dự án: …………………………….…………………………………… 

2. Thời gian triển khai dự án: ……………………………………………….. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………………… 

4. Đối tượng tham gia dự án:............................................................................. 

5. Các hoạt động của dự án................................................................................ 

6. Kinh phí thực hiện dự án (ngân sách nhà nước hỗ trợ, trong đó cần nêu 

rõ nguồn ngân sách các cấp như NSTW, NS tỉnh, huyện, vay vốn tín dụng ưu 

đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình 

tham gia (nếu có)). 

7. Hình thức quay vòng (nếu có):...................................................................... 

8. Hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án........................................................... 

9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp........................... 

10. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có)........................ 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên 

quan….. 

Điều 3. Điều khoản thi hành./. 

 

Nơi nhận:     
– Như Điều 3; 

-  … …..;  

– Các cơ quan có liên quan;   

– Lưu: … 

                                                               

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 06 
TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN 

(CHỦ ĐẦU TƯ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: ......../HĐ-CQ 
………., ngày     tháng     năm….. 

HỢP ĐỒNG  

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

 

 Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày ...... tháng........ năm.......................................; 

Căn cứ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm........ cho cơ 

quan, đơn vị................................thực hiện Chương trình MTQG........................; 

Căn cứ quy định liên quan; 

Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt dự án sản xuất cộng đồng............................. 

 

Hôm nay, ngày ..............tháng  .......... năm....................................................... 

Tại:................................................................................................................... 

Chúng tôi gồm có: 

BÊN A:  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO VỐN (CHỦ ĐẦU TƯ) 

Địa chỉ:............................................................................................................   

Điện thoại:..................................................................................................... 

Tài khoản:..................................................................................................... 

Do Ông (Bà):................................Chức vụ: ……………………………… 

Ông (Bà):........................................Chức vụ: …………………………….. 

Ông (Bà):......................................Chức vụ:  ……………………………… 

Đại diện cho cơ quan được giao vốn thực hiện dự án sản xuất cộng đồng. 

BÊN B: ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG (TỔ, NHÓM) THAM GIA DỰ ÁN 

Địa chỉ:........................................................................................................ 

Điện thoại::........................................................................................................    

CMND hoặc CCCD số:..............., ngày cấp:.............., nơi cấp:….................. 

Do ông (bà):........................Chức vụ: Đại diện nhóm hộ; Tổ hợp tác/Ban phát 

triển ấp/......... 

Đại diện cho tổ, nhóm cộng đồng tham gia dự án. 

 Trên cơ sở thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thực hiện dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng năm............với các điều khoản như sau: 

Điều 1. Nội dung hợp đồng  



10 

 

 

 

Bên A hỗ trợ kinh phí để Bên B triển khai thực hiện các nội dung đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. 

1. Tên dự án:.....................................................................................................   

2. Qui mô: …………………………………………………………………..  

3. Địa điểm:.....................................................................................................     

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày....tháng....năm....đến  ngày....tháng....năm.....  

5.  Kinh phí hỗ trợ: ……....... đồng, gồm có (theo quy định nội dung được hỗ 

trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia): 

5.1. Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 

thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi: .......đồng  

5.2. Vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, giống cây 

trồng, vật nuôi: .......đồng 

5.3. Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ: 

.......đồng 

5.4. Các chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, thiết lập mã truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm;…: .......đồng 

5.5. Tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương trong, 

ngoài tỉnh do chủ đầu tư quyết định trong phạm vi dự toán được giao: .......đồng 

5.6. Xây dựng, quản lý dự án: .......đồng 

5.7. Các nội dung khác:..........................................................đồng 

      Tổng cộng:..................................................................... đồng                                                                                  

(Bằng chữ:…........................................................................) 

Điều 2. Trách nhiệm của bên A  

1. Cung cấp định mức KTKT, hướng dẫn, theo dõi bên B thực hiện dự án. 

2. Cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, theo dõi thực hiện dự án (Cán 

bộ phải có bằng cấp chuyên môn về dự án).   

3. Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hội thảo, sơ kết, tổng kết dự án, kiểm 

tra, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án để giải ngân theo tiến độ và lập biên bản để 

lưu vào hồ sơ của 02 bên.                                         

4. Bố trí cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 

Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung được phê duyệt. 

Điều 3. Trách nhiệm của bên B 

1. Sử dụng giống, vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị, các nội dung được hỗ trợ 

theo đúng mục đích, yêu cầu về kỹ thuật, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, dự án triển 

khai phải đạt hiệu quả và cộng đồng trong dự án có thể mở rộng sản xuất.  
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2. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng 

kết do các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức. Cung cấp số liệu triển khai thực 

hiện dự án để bên A lập báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả triển khai dự án khi kết 

thúc; lưu ý phải có báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường (dịch bệnh, thời 

tiết, thiên tai...) để hai bên cùng phối hợp xử lý. 

  3. Trích nộp một phần kinh phí theo thỏa thuận bằng tiền hoặc hiện vật (Bằng 

chữ: ........................................) để thực hiện quay vòng vốn dự án (nếu có); 

4. Tổ, nhóm hộ ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, cơ sở thu mua tiêu thụ 

sản phẩm sản xuất ra (khi đến thời điểm thu hoạch). 

 Điều 4. Thanh lý hợp đồng 

1. Cơ sở thanh lý hợp đồng là các biên bản nghiệm thu tại cộng đồng trực 

tiếp thực hiện dự án. 

2. Các chứng từ thanh toán theo qui định hiện hành. 

Điều 5. Những thỏa thuận khác 

 1. Trường hợp gặp rủi ro bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh hoặc những yếu 

tố khách quan khác) thì bên B phải kịp thời đánh giá thiệt hại, lập biên bản và báo 

cáo cho bên A để cùng giải quyết. 

2. Trường hợp dự án không thực hiện đúng hoặc không đảm bảo yêu cầu của 

hợp đồng thì bên A sẽ thu hồi lại toàn bộ hoặc một phần kinh phí trên cơ sở các 

biên bản kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá để triển khai thực hiện dự án tiếp theo. 

Điều 6. Cam kết chung 

 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc, hai bên phải gặp 

nhau để cùng bàn bạc, giải quyết. Bên nào tự ý làm sai sẽ phải chịu bồi thường theo 

luật định. 

 Hợp đồng được lập thành 08 bản có giá trị như nhau, bên A giữa 04 bản bên 

B giữ 04 bản./. 

 ĐẠI DIỆN BÊN B          ĐẠI DIỆN BÊN A 

          (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 
                                                                  


