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PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

TỔNG MỨC
ĐẦU TƯ

A
NHÓM A
I PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI Không phân
biệt tổng mức
KHOẢN 1 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
đầu tư
1. Dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư
công là dự án đầu tư tổng thể thuộc lĩnh vực quốc phòng, an
ninh có mức độ tuyệt mật.
Đối với dự án thành phần hoặc dự án đầu tư được cấp có thẩm
quyền phê duyệt bằng một quyết định riêng trên địa bàn thuộc
phạm vi thực hiện dự án đầu tư tổng thể, việc phân loại dự án
theo tiêu chí quy định tại các điểm 2, 3 Mục này và các Mục
II, III, IV, V Phần A và Phần B, C của Phụ lục này.
2. Dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm độc hại;
b) Nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ.
3. Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư
công là dự án đầu tư tổng thể hạ tầng khu công nghiệp, khu
chế xuất, khu công nghệ cao.
Đối với dự án thành phần hoặc dự án đầu tư được cấp có thẩm
quyền phê duyệt bằng một quyết định riêng trong khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, việc phân loại dự án
theo tiêu chí quy định tại các điểm 1, 2 Mục này và các Mục
II, III, IV, V Phần A và Phần B, C của Phụ lục này.
II PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI Từ 2.300 tỷ
đồng trở lên
KHOẢN 2 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
1. Dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Cầu đường bộ, cầu đường sắt, cầu bộ hành, cầu phao;
b) Cảng biển quốc tế, cảng sông; cảng, bến thủy nội địa, gồm:
cảng, bến hàng hóa; cảng, bến hành khách; bến cảng biển nội
địa; nhà ga đường thủy; luồng đường thủy nội địa;
c) Sân bay quốc tế; sân bay nội địa; nhà ga hàng không;
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d) Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao và đường sắt quốc
gia; đường sắt đô thị, đường sắt trên cao, đường tàu điện ngầm
(Metro); đường sắt chuyên dụng, đường sắt địa phương, nhà
ga đường sắt cao tốc và tốc độ cao;
đ) Hầm đường ô tô; hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ; hầm
tàu điện ngầm;
e) Đường ô tô cao tốc và đường quốc lộ.
2. Dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Nhà máy (trung tâm) nhiệt điện;
b) Nhà máy thủy điện, hồ chứa nước của nhà máy thủy điện,
đập các loại của công trình thủy điện; nhà máy thủy điện tích
năng;
c) Nhà máy điện gió (trang trại điện gió);
d) Nhà máy điện mặt trời (trang trại điện mặt trời);
đ) Nhà máy điện địa nhiệt;
e) Nhà máy điện sử dụng năng lượng biển, như: thủy triều,
sóng biển, dòng hải lưu,...;
g) Nhà máy điện từ rác;
h) Nhà máy điện sinh khối;
i) Nhà máy điện khí biogas;
k) Nhà máy phát điện khác;
l) Đường dây và trạm biến áp.
3. Dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Giàn khoan thăm dò, khai thác dầu khí trên biển;
b) Tuyến ống dẫn khí, dầu và các thiết bị phụ trợ để hút dầu.
4. Dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Nhà máy sản xuất hóa chất cơ bản, gồm: nhà máy sản xuất
Amoniac, axit, xút, clo các loại; nhà máy sản xuất sô đa; nhà
máy sản xuất các loại hóa chất vô cơ tinh và tinh khiết; nhà
máy sản xuất que hàn; nhà máy sản xuất hóa chất khác, trừ các
dự án quy định tại điểm 6 Mục III Phần A Phụ lục này;
b) Nhà máy sản xuất hóa dầu;
c) Nhà máy sản xuất phân bón;
d) Nhà máy sản xuất xi măng.
5. Dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Nhà máy luyện kim mầu;
b) Nhà máy luyện, cán thép;
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c) Nhà máy cơ khí chế tạo máy động lực và máy công cụ các
loại;
d) Nhà máy chế tạo thiết bị công nghiệp và thiết bị toàn bộ;
đ) Nhà máy chế tạo ô tô.
6. Dự án quy định tại điểm e khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Nhà máy sản xuất sản phẩm nguyên liệu mỏ hóa chất
(tuyển quặng Apatit);
b) Nhà máy chọn rửa, tuyển than;
c) Nhà máy tuyển quặng, làm giàu quặng;
d) Nhà máy sản xuất alumin;
đ) Mỏ khai thác vật liệu xây dựng;
e) Dự án khai thác than, quặng;
g) Nhà máy và dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản
khác.
7. Dự án quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Khu đô thị;
b) Khu nhà ở chung cư.
III PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI Từ 1.500 tỷ
đồng trở lên
KHOẢN 3 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
1. Dự án quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Đường ô tô, đường trong đô thị (đường cao tốc đô thị,
đường phố, đường gom), đường nông thôn, bến phà;
b) Đường thủy trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo; kênh đào;
c) Luồng tàu ở cửa biển, cửa vịnh hở, trên biển;
d) Bến phà cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình
trên biển (bến phao, đê thủy khí, bến cảng nổi đa năng,...);
đ) Hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên sông, trên biển;
e) Đèn biển, đăng tiêu;
g) Các dự án giao thông khác, trừ các dự án quy định tại
điểm 1 Mục II Phần A của Phụ lục này.
2. Dự án quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Dự án đê sông, đê biển, đê cửa sông, đê bối, đê bao và đê
chuyên dùng;
b) Công trình chỉnh trị, bao gồm đê chắn sóng, đê chắn cát, kè
hướng dòng, kè, bờ bao bảo vệ bờ,... ở cửa biển, ven biển và
trong sông.
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c) Hồ chứa nước; hồ điều hòa;
d) Nạo vét sông, hồ làm thông thoáng dòng chảy; các hệ thống
dẫn, chuyển nước và điều tiết nước;
đ) Trạm bơm; giếng; công trình lọc và xử lý nước;
e) Các dự án thủy lợi chịu áp khác;
g) Dự án cấp nguồn nước chưa xử lý cho các ngành sử dụng
nước khác;
h) Công trình cống, đập;
i) Các công trình phụ trợ phục vụ quản lý, vận hành khai thác
công trình thủy lợi.
3. Dự án quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Nhà máy nước; dự án xử lý nước sạch, bể chứa nước sạch,
trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Mục này;
b) Trạm bơm (nước thô hoặc nước sạch), trạm bơm nước mưa,
trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2 Mục này;
c) Tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch); tuyến
cống thoát nước mưa, cống chung;
d) Dự án xử lý nước thải, trừ dự án xử lý nước thải tập trung
nằm trong dự án tổng thể hạ tầng khu kinh tế, khu công
nghiệp, cụm công nghiệp;
đ) Tuyến cống thoát nước thải; trạm bơm nước thải;
e) Dự án xử lý bùn;
g) Dự án xử lý rác thải, gồm: trạm trung chuyển, bãi chôn lấp
rác, nhà máy đốt, xử lý chế biến rác; khu xử lý chất thải rắn;
h) Dự án chiếu sáng công cộng;
i) Dự án công viên cây xanh;
k) Nghĩa trang;
l) Bãi đỗ xe ô tô, xe máy, gồm: bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nổi;
m) Cống cáp; hào kỹ thuật, tuy nen kỹ thuật;
n) Dự án mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng cho
các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan quốc
phòng, an ninh không có tính chất bảo mật quốc gia.
4. Dự án quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công là dự án chế tạo máy móc kỹ thuật điện: máy phát điện,
động cơ điện, máy biến thế, máy chỉnh lưu.
5. Dự án quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu
tư công, bao gồm:
a) Nhà máy lắp ráp điện tử, điện lạnh;
b) Nhà máy chế tạo linh kiện, phụ tùng thông tin và điện tử.
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6. Dự án quy định tại điểm e khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Nhà máy sản xuất sản phẩm tẩy rửa;
b) Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm;
c) Nhà máy sản xuất hóa dược (vi sinh), thuốc.
7. Dự án quy định tại điểm g khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa;
b) Nhà máy sản xuất pin;
c) Nhà máy sản xuất ắc quy;
d) Nhà máy sản xuất sơn các loại, nguyên liệu nhựa alkyd,
acrylic;
đ) Nhà máy sản xuất săm lốp ô tô, máy kéo, mô tô, xe đạp;
nhà máy sản xuất băng tải; nhà máy sản xuất cao su kỹ thuật;
e) Dự án sản xuất vật liệu khác, trừ dự án quy định tại Điểm 4
Mục II Phần A của Phụ lục này.
8. Dự án quy định tại điểm h khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Nhà máy lắp ráp xe máy;
b) Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp;
c) Dự án cơ khí khác, trừ các dự án quy định tại Điểm 5 Mục
II Phần này của Phụ lục này.
9. Dự án quy định tại điểm i khoản 3 Điều 8 của Luật Đầu tư
công bao gồm:
a) Tháp (cột) thu, phát sóng viễn thông;
b) Tuyến cấp bể, tuyến cột, tuyến cáp viễn thông;
c) Nhà phục vụ thông tin liên lạc, nhà bưu điện, nhà bưu cục,
nhà lắp đặt thiết bị viễn thông;
d) Dự án đầu tư trang thiết bị bưu chính, viễn thông.
IV PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI Từ 1.000 tỷ
đồng trở lên
KHOẢN 4 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
1. Dự án theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 của Luật
Đầu tư công, bao gồm:
a) Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn và trồng cây chắn sóng
bảo vệ đê; xây dựng, tu bổ đê điều;
b) Dự án bảo vệ và phát triển rừng, hạ tầng lâm sinh;
c) Dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm
nghiệp và giống thủy sản;
d) Hạ tầng sản xuất và phát triển nông, lâm nghiệp, diêm
nghiệp và thủy sản.
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đ) Dự án định canh, định cư, di dời và ổn định dân cư ra khỏi
khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai.
2. Dự án quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Dự án bảo vệ và phát triển rừng tại vườn quốc gia;
b) Dự án bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên; các khu bảo tồn biển
và khu bảo tồn vùng nước nội địa;
c) Dự án bảo vệ và bảo tồn động, thực vật hoang dã; dự án bảo
tồn và lưu giữ nguồn gien quý hiếm, trung tâm cứu hộ động
vật hoang dã;
d) Dự án xây dựng công viên động vật hoang dã.
3. Dự án quy định tại điểm c khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư
công là dự án tổng thể hạ tầng kỹ thuật của cả khu đô thị mới.
Đối với các dự án thành phần hoặc dự án đầu tư hạ tầng được
cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng một quyết định đầu tư
riêng trong khu đô thị mới (trừ các dự án quy định tại điểm 3
Mục III Phần A của Phụ lục này), việc phân nhóm dự án theo
tiêu chí phân nhóm dự án quy định tại các điểm 1, 2, 4 Mục
này và các Mục I, II, III, V Phần A và Phần B, C của Phụ lục
này.
4. Dự án quy định tại điểm d khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Nhà máy sữa; nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn liền; nhà
máy sản xuất dầu ăn, hương liệu; nhà máy sản xuất rượu, bia,
nước giải khát; nhà máy xay xát, lau bóng gạo; nhà máy chế
biến nông, lâm sản khác;
b) Nhà máy dệt; nhà máy sản xuất các sản phẩm may;
c) Nhà máy in, nhuộm;
d) Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da;
đ) Nhà máy sản xuất đồ sành sứ, thủy tinh;
e) Nhà máy bột giấy và giấy;
g) Nhà máy sản xuất thuốc lá;
h) Nhà máy chế biến thủy sản; nhà máy chế biến đồ hộp;
i) Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ;
k) Nhà máy đóng tầu; dự án đóng tầu;
l) Dự án công nghiệp khác, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công
nghiệp quy định tại các Mục I, II và III Phần A của Phụ lục này.
V PHÂN LOẠI DỰ ÁN NHÓM A THEO QUY ĐỊNH TẠI Từ 800 tỷ đồng
trở lên
KHOẢN 5 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
1. Dự án quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 của Luật Đầu tư
công
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a) Bệnh viện từ trung ương đến địa phương; phòng khám đa
khoa, phòng khám chuyên khoa; cơ sở giám định y khoa; cơ
sở chẩn đoán; nhà hộ sinh; trạm y tế cấp xã và tương đương;
cơ sở y tế dự phòng; cơ sở phục hồi chức năng; tổ chức giám
định pháp y, tổ chức giám định pháp y tâm thần từ trung ương
đến địa phương; các cơ sở y tế khác;
b) Nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà
dưỡng lão;
c) Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp
chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường;
d) Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày và các dự án
văn hóa khác có chức năng tương tự;
đ) Di tích; dự án phục vụ tín ngưỡng (hành lễ); tượng đài
ngoài trời;
e) Xây dựng phòng học, giảng đường, thư viện, nhà liên bộ,
phòng làm việc, nhà công vụ, các công trình chức năng và phụ
trợ, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục
nghề nghiệp;
g) Khu nhà ở cho sinh viên, học sinh (ký túc xá sinh viên, học
sinh).
2. Dự án quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 của Luật Đầu tư
công
a) Đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và công
nghệ;
b) Phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm;
c) Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định;
d) Phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự
nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao
công nghệ;
đ) Dự án Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;
e) Trạm, trại thực nghiệm;
g) Dự án tổng thể hạ tầng khu công nghệ cao, khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
h) Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, quan trắc môi
trường, quan trắc tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, quản lý đất
đai, địa chất khoáng sản;
i) Đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin;
k) Dự án bảo mật và an toàn thông tin điện tử;
l) Hạ tầng thương mại điện tử, giao dịch điện tử;
m) Tháp thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình, cột BTS;
n) Dự án phát thanh, truyền hình.
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3. Dự án quy định tại điểm c khoản 5 Điều 8 của Luật Đầu tư
công, bao gồm:
a) Kho xăng dầu;
b) Kho chứa khí hóa lỏng;
c) Kho đông lạnh;
d) Kho, bến bãi lưu giữ hàng dự trữ quốc gia;
đ) Kho lưu trữ chuyên dụng;
e) Kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng;
g) Các dự án kho tàng khác.
4. Dự án theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 8 của Luật
Đầu tư công, bao gồm:
a) Khu vui chơi, giải trí;
b) Cáp treo vận chuyển người;
c) Dự án hạ tầng khu, điểm du lịch, bao gồm: đường nội bộ
khu, điểm du lịch; kè nạo vét lòng hồ để bảo vệ, tôn tạo tài
nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch và dự án hạ tầng khác
trong khu, điểm du lịch;
d) Sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện và công trình thể thao
khác ở ngoài trời, trong nhà, sân gôn.
5. Dự án theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 8 của Luật
Đầu tư công, bao gồm:
a) Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, trung tâm hội chợ triển
lãm, trung tâm logistic và các dự án thương mại, dịch vụ khác;
b) Nhà đa năng, nhà khách, khách sạn;
c) Trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, trụ sở làm
việc của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức
chính trị xã hội và tổ chức khác;
d) Dự án nhà ở, khu nhà biệt thự, khu nhà ở riêng lẻ, trừ dự án
xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm 7 Mục II Phần A của
Phụ lục này;
đ) Dự án xây dựng dân dụng khác.
6. Dự án theo quy định tại điểm e hoản 5 Điều 8 của Luật Đầu
tư công.
B
NHÓM B
I Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II Phần A

II Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục III Phần A

Từ 120 tỷ đồng
đến dưới 2.300
tỷ đồng
Từ 80 tỷ đồng
đến dưới 1.500
tỷ đồng
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III Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục IV Phần A

IV Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục V Phần A
C

Từ 60 tỷ đồng
đến dưới 1.000
tỷ đồng
Từ 45 tỷ đồng
đến dưới 800 tỷ
đồng

NHÓM C

I Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II Phần A
II Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục III Phần A
III Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục IV Phần A
IV Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục V Phần A

Dưới 120 tỷ
đồng
Dưới 80 tỷ
đồng
Dưới 60 tỷ
đồng
Dưới 45 tỷ
đồng

