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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
______________ 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày     tháng 3 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh 

________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 
Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Bộ 

tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Sa Bình, 
thành phố Trà Vinh. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Phòng NN; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Quỳnh Thiện 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
______________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

________________________________________________ 

BỘ TIÊU CHÍ 
Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND 

ngày      /3/2022 của UBND tỉnh)  

__________________ 

I. CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH 

1. Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

a) Cách xác định: Được xác định thông qua nội dung của Báo cáo đầu tư 
thành lập cụm công nghiệp và mối quan hệ khách hàng của chủ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

b) Đánh giá:  

- Báo cáo đầu tư dự án được đánh giá qua các nội dung: 

+ Phương án đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

trong báo cáo phải làm rõ mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật; phân tích, lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hệ thống các 

công trình hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 
(nếu có); tiến độ thực hiện dự án phù hợp với thực tế và khả năng huy động các 

nguồn lực (nhân lực, máy móc, thiết bị,...) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; kế hoạch, tiến độ, phương án thu hút đầu tư, di 
dời các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh khả thi, phù hợp ngành nghề quy hoạch 

của cụm công nghiệp; hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; có các giải pháp thực 
hiện đảm bảo tính khả thi của dự án.  

+ Tiến độ thực hiện dự án: phải bao gồm thông tin chi tiết tiến độ thực 
hiện 04 giai đoạn (Lập, phê duyệt hồ sơ thành lập cụm công nghiệp; Lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; Lập, thẩm định, 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Lập , thẩm 

định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và tổ chức thi công xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp)  đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 
25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (gọi tắt là Nghị 

định 68/2017/NĐ-CP). 

- Mối quan hệ khách hàng: Danh sách các chủ đầu tư thứ cấp đăng ký đầu 

tư vào cụm công nghiệp (có kèm theo Hợp đồng nguyên tắc). 

2. Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp 

a) Cách xác định:  

- Phương án quản lý cụm công nghiệp: Trong phương án quản lý cụm công 
nghiệp có đưa ra phương thức, mô hình quản lý cụm công nghiệp; có phương án 
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cung cấp, khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật sau khi cụm công nghiệp đi vào hoạt 
động. 

- Phương án bảo vệ môi trường: Trong phương án bảo vệ môi trường cụm 
công nghiệp phải thể hiện nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của cụm 

công nghiệp sau khi đi vào hoạt động; nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh, đưa ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, giải pháp khắc phục sự 

cố môi trường (nếu có) và bố trí ít nhất 01 nhân sự phụ trách về môi trường được 
đào tạo chuyên ngành môi trường. 

b) Đánh giá:  

- Phương án quản lý cụm công nghiệp: Tiêu chí đánh giá về phương án 
quản lý cụm công nghiệp đạt yêu cầu khi chủ đầu tư thể hiện đầy đủ nội dung 

phương thức, mô hình quản lý cụm công nghiệp; phương án cung cấp, khai thác 
sử dụng hạ tầng kỹ thuật sau khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động. 

- Phương án bảo vệ môi trường: Tiêu chí đánh giá về phương án quản lý, 
bảo vệ môi trường đạt yêu cầu khi chủ đầu tư thể hiện đầy đủ các nội dung đánh 

giá sơ bộ tác động môi trường; chủ đầu tư chứng minh năng lực của cán bộ quản 
lý về môi trường (Văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động). 

- Phương án đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo 
vệ môi trường cụm công nghiệp: Tiêu chí đánh giá phương án đầu tư xây dựng và 

quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp đạt yêu 
cầu khi chủ đầu tư đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

3. Năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư 

a) Cách xác định: Được xác định thông qua kinh nghiệm thực tế, thâm niên 

hoạt động, nguồn vật liệu san lấp hợp pháp cho cụm công nghiệp:  

- Kinh nghiệm thực tế được thể hiện đã làm chủ đầu tư khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp. Kinh nghiệm của nhà đầu tư liên danh thể hiện qua số dự án và 
bằng tổng số dự án của các thành viên liên danh đã thực hiện. 

- Thâm niên hoạt động thể hiện qua việc chứng minh thời gian hoạt động 
của chủ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp (tính từ 

thời điểm tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án). 

- Chủ đầu tư chứng minh nguồn vật liệu san lấp hợp pháp cho cụm công 

nghiệp và chủ động trong việc san lấp mặt bằng (chứng minh bằng hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung ứng vật liệu san lấp mặt bằng (đơn vị cung ứng vật 

liệu san lấp phải có giấy phép khai thác hoặc ký hợp đồng với một đơn vị khác có 
giấy phép khai thác vật liệu san lấp)).  

b) Đánh giá: Tiêu chí về năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư đạt yêu cầu 
khi chủ đầu tư đã làm chủ đầu tư; đồng thời không vi phạm quy định của pháp 
luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho 

thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Trong trường hợp  chủ đầu tư đã bị xử 
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư dự án thì không được chấm điểm 
tiêu chí này. 

4. Phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư 

a) Cách xác định: Năng lực tài chính được xác định thông qua vốn thuộc sở 

hữu thực có của chủ đầu tư; phần vốn vay của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ 
tài chính của công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo 

lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư và cam kết tự nguyện ứng tiền trước để 
bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi có quyết định thành lập cụm công 

nghiệp của cấp có thẩm quyền và đề nghị của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái 
định cư thành phố Trà Vinh (không quá 05 ngày làm việc), số tiền tạm ứng tối 
thiểu bằng 1% tổng mức đầu tư dự án. Đồng thời, chủ đầu tư cam kết tạm ứng 

trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ giải ngân chi phí giải 
phóng mặt bằng của dự án theo đề nghị của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái 

định cư thành phố Trà Vinh.  

- Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư được xác định theo cách tính như sau: 

+ Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có (trong báo cáo tài 
chính thể hiện tiền mặt gửi ngân hàng) của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề 

với năm chủ đầu tư đăng ký thực hiện dự án được xác định thông qua báo cáo tài 
chính của doanh nghiệp và đã đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán. 

Trường hợp chủ đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm thì vốn chủ 
sở hữu của chủ đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được đơn vị 

kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến thời điểm đăng ký đầu tư 
xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; đồng thời đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu 
hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam kết về đảm bảo vốn chủ sở hữu theo 

phương án tài chính của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp.  

Trường hợp tại cùng một thời điểm, chủ đầu tư tham gia nhiều dự án thì 
phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu 

chủ đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy định.  

Năng lực tài chính của nhà đầu tư liên danh là tổng năng lực của các 

thành viên trong liên danh, đồng thời từng thành viên liên danh phải đáp ứng 
năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh sơ bộ; 

nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà 
đầu tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính. 

+ Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì 
phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về 

số dư tiền gửi của doanh nghiệp. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) 
ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

- Vốn huy động: Chủ đầu tư có nghĩa vụ chứng minh khả năng huy động 

vốn thông qua văn bản cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín 
dụng hoặc nguồn vốn hợp pháp khác đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại 

(ngoài vốn chủ sở hữu) thuộc trách nhiệm thu xếp của đầu tư. 
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b) Đánh giá: Tiêu chí về năng lực tài chính của chủ đầu tư đạt yêu cầu khi: 

- Chủ đầu tư có vốn thuộc sở hữu thực có của mình để thực hiện dự án 

không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án (theo quy định tại khoản 2 
điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai). Chủ đầu tư phải có bản cam kết dành bao nhiêu 
vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án. Trường hợp nhà đầu tư liên danh: bên cạnh 

việc đáp ứng quy định về vốn sở hữu nêu trên, thành viên liên danh phải đáp ứng 
năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh sơ bộ 

(tổng mức đầu tư dự án được áp dụng theo suất đầu tư do Bộ Xây dựng quy định 
hiện hành).  

- Đối với phần vốn còn lại phải có cam kết cho vay của các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng bảo lãnh về năng lực tài chính không hủy ngang của chủ đầu tư 
để thực hiện dự án (phần vốn cam kết cho vay của ngân hàng phải đảm bảo phần 

trăm còn lại của vốn huy động để thực hiện dự án; thời gian cam kết của ngân 
hàng tính từ thời gian thông báo lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp trở về sau) hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc 
cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của 

chủ đầu tư. 

- Có cam kết tự nguyện ứng tiền trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định của dự án cụm công nghiệp 
(không qua 05 ngày làm việc), số tiền tạm ứng tối thiểu bằng 1% tổng mức đầu tư 

dự án và được tính vào vốn đầu tư của dự án theo quy định tại Điều 13 Nghị định 
số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 
số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017.  

II. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

1. Điều kiện tiên quyết: Chủ đầu tư có vốn thuộc sở hữu thực có để thực 

hiện dự án thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án hoặc không chứng minh 
được nguồn vốn huy động để đảm bảo thực hiện dự án (trường hợp có huy động 

vốn) hoặc không có cam kết tự nguyện ứng tiền trước để bồi thường, giải phóng 
mặt bằng của dự án cụm công nghiệp thì bị loại trực tiếp và không chấm điểm 

đánh giá.  

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện dự án thông qua phương pháp 

chấm điểm, thang điểm đánh giá là 100 điểm. 

3. Các chủ đầu tư đảm bảo tất cả các nội dung quy định ở tiêu chí thì được 

chấm điểm như sau: 

TT Tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

I Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 15 

1 Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 10 

a 
- Thể hiện rõ mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phân tích, lựa chọn phương án 

10 
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TT Tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tiến độ 
thực hiện dự án phù hợp với thực tế và khả năng huy động 
các nguồn lực (nhân lực, máy móc, thiết bị,...) để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; kế 
hoạch, tiến độ, phương án thu hút đầu tư, di dời các dự án, cơ 

sở sản xuất kinh doanh khả thi, phù hợp ngành nghề quy 
hoạch của cụm công nghiệp; hiệu quả kinh tế - xã hội của dự 

án; có các giải pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi của dự 
án.  

- Tiến độ thực hiện dự án: phải bao gồm thông tin chi tiết 
tiến độ thực hiện 04 giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 
68/2017/NĐ-CP. Thời gian thực hiện và hoàn thành toàn bộ 

dự án trong vòng 24 tháng. 

b 

- Thể hiện rõ mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật; phân tích, lựa chọn phương án đầu tư 

xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; phương án 
giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tiến độ thực hiện dự 

án phù hợp với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực 
(nhân lực, máy móc, thiết bị,...) để thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; kế hoạch, tiến độ, 

phương án thu hút đầu tư, di dời các dự án, cơ sở sản xuất 
kinh doanh khả thi, phù hợp ngành nghề quy hoạch của cụm 

công nghiệp; hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; có các giải 
pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi của dự án.  

- Tiến độ thực hiện dự án: phải bao gồm thông tin chi tiết tiến 
độ thực hiện 04 giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 
68/2017/NĐ-CP.  Thời gian thực hiện và hoàn thành toàn bộ 

dự án từ trên 24 tháng đến dưới 30 tháng. 

7 

c 

- Thể hiện rõ mục tiêu, diện tích, địa điểm, phạm vi đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật; phân tích, lựa chọn phương án đầu tư 

xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; phương án 
giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tiến độ thực hiện dự án 

phù hợp với thực tế và khả năng huy động các nguồn lực (nhân 
lực, máy móc, thiết bị,...) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; kế hoạch, tiến độ, phương 
án thu hút đầu tư, di dời các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh 

khả thi, phù hợp ngành nghề quy hoạch của cụm công nghiệp; 
hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; có các giải pháp thực hiện 

5 
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TT Tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

đảm bảo tính khả thi của dự án.  

- Tiến độ thực hiện dự án: phải bao gồm thông tin chi tiết tiến 
độ thực hiện 04 giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 

68/2017/NĐ-CP.  Thời gian thực hiện và hoàn thành toàn bộ 
dự án trên từ 30 tháng đến 36 tháng. 

d 
Không thể hiện rõ nội dung hoặc thời gian thực hiện và hoàn 
thành toàn bộ dự án trên 36 tháng 

0 

2 Mối quan hệ khách hàng  05 

a 
Có số lượng đăng ký thuê đất vào cụm công nghiệp chiếm > 

60% diện tích đất ngay sau khi thành lập cụm công nghiệp 05 

b 

Có số lượng đăng ký thuê đất vào cụm công nghiệp chiếm > 
50 - 60 % diện tích đất ngay sau khi thành lập cụm công 

nghiệp 
04 

c 

Có số lượng đăng ký thuê đất vào cụm công nghiệp chiếm từ 
30% đến dưới 50% diện tích đất ngay sau khi thành lập cụm 

công nghiệp 
03 

d Không đáp ứng về mối quan hệ khách hàng 0 

II Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp 15 

1 Phương án quản lý cụm công nghiệp 05 

a 

Có phương án quản lý cụm công nghiệp, đưa ra phương thức, 
mô hình quản lý cụm công nghiệp; có phương án cung cấp, 

khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật sau khi cụm công nghiệp đi 
vào hoạt động 

05 

b Không đưa ra phương án quản lý cụm công nghiệp 0 

2 Phương án bảo vệ môi trường cụm công nghiệp 10 

2.1 Phương án bảo vệ môi trường  08 

a 

- Có phương án bảo vệ môi trường (đánh giá sơ bộ tác động 
môi trường của cụm công nghiệp sau khi đi vào hoạt động; 

nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, 
đưa ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, giải pháp khắc phục sự 

cố môi trường (nếu có)). 

- Có phương án đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công 

trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp đảm bảo 
theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 

08 

b Chủ đầu tư có xây dựng phương án bảo vệ môi trường nhưng 05 
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TT Tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

không có xây dựng phương án đầu tư xây dựng và quản lý, 

vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công 
nghiệp đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2020 hoặc có xây dựng phương án đầu tư 

xây dựng và quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi 
trường cụm công nghiệp đảm bảo theo quy định tại khoản 1 

Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhưng không có 
xây dựng phương án bảo vệ môi trường. 

c Không đạt tiêu chí a, b mục 2.1 0 

2.2 Cán bộ quản lý và kinh nghiệm quản lý môi trường 02 

a 
Chủ đầu tư có từ 02 nhân sự trở lên, phụ trách về môi trường 
được đào tạo chuyên ngành môi trường và có kinh nghiệm từ 

02 năm trở lên  
02 

b 
Chủ đầu tư có 01 nhân sự phụ trách về môi trường được đào 
tạo chuyên ngành môi trường. 01 

c Không đạt tiêu chí a, b mục 2.2 0 

III Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp 30 

1 Về năng lực thực tế  15 

a 
Đã làm chủ đầu tư 02 dự án trở lên (cụm công nghiệp hoặc 
khu công nghiệp)  

15 

b 
Đã làm chủ đầu tư 01 dự án (cụm công nghiệp hoặc khu 

công nghiệp)  
10 

c 
Chưa làm chủ đầu tư dự án (cụm công nghiệp hoặc khu công 
nghiệp)  0 

2 

Chứng minh nguồn vật liệu san lấp hợp pháp cho cụm 
công nghiệp và chủ động trong việc san lấp mặt bằng 
(nếu chủ đầu tư không đáp ứng Khoản này thì không chấm 

điểm cho Khoản này) 

10 

3 
Thâm niên hoạt động (Trường hợp, chủ đầu tư không đáp 

ứng Khoản 1 Mục III, thì không chấm điểm Khoản này) 
5 

a Từ 5 năm trở lên 5 

b Từ 2 năm đến dưới 5 năm 4 

c Dưới 2 năm 3 

d Không đạt các tiêu chí trên 0 

IV Phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 40 

1 
Về vốn thuộc sở hữu thực có của chủ đầu tư so với tổng 

mức đầu tư của dự án 
30 

a Từ 30% trở lên  30 
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TT Tiêu chí 
Điểm tối 

đa 

b Từ 25% đến dưới 30%  20 

c Từ 15% đến dưới 25%  10 

2 Phần vốn huy động để thực hiện dự án  10 

 

- Chủ đầu tư phải có kế hoạch huy động, bố trí vốn theo tiến 

độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 
- Chứng minh nguồn vốn huy động đảm bảo đủ để thực hiện 

dự án (Cam kết cung cấp tín dụng hoặc có hợp đồng cấp tín 
dụng không hủy ngang của các tổ chức tín dụng uy tín đảm 

bảo đủ vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cụm công nghiệp hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của 

công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài 
chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư,...) 

10 

  Tổng cộng  (Số điểm tối đa) 100 

* Ghi chú: 

- Trường hợp có 01 chủ đầu tư thì phải đảm bảo đạt số điểm từ 50 điểm trở 
lên mới được Hội đồng đánh giá xem xét lựa chọn. 

- Trường hợp có từ 02 chủ đầu tư trở lên (phải đảm bảo từ 50 điểm trở lên) 
thì chủ đầu tư nào có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn. Trường hợp có 02 chủ 

đầu tư trở lên có cùng số điểm, thì lựa chọn chủ đầu tư đạt số điểm cao nhất ở các 
tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật; (2) Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp; (3) Phương án đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật; (4) Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công 

nghiệp./. 
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