
45 

 

45 

 

 

Phiếu 1A.10/ĐTDN-VĐT 

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 

 

Câu 2: Vốn đầu tư thực hiện năm 2019:  

Khái niệm vốn đầu tư của doanh nghiệp 

Vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp là số vốn đầu tư phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp mà thực tế doanh nghiệp chi ra để thực hiện mục đích đầu tư cho 

xây dựng cơ bản (xây dựng trụ sở làm việc, xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho tàng,…); 

mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; sửa chữa, nâng cấp tài sản 

cố định; bổ sung thêm vốn lưu động từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp; đầu tư cho 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực của doanh nghiệp để tăng 

năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích sau một chu kỳ hoạt 

động hoặc sau một thời gian nhất định sẽ thu về một giá trị kinh tế lớn hơn giá trị vốn đã 

bỏ ra ban đầu. 

Trong cuộc điều tra này, vốn đầu tư của doanh nghiệp quy định gồm các yếu tố sau:  

- Vốn đầu tư chi ra với mục đích tăng thêm tài sản cố định của doanh nghiệp thông 

qua hoạt động xây dựng cơ bản, thông qua mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định 

(nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn, thiết bị dụng cụ 

quản lý, tài sản cố định khác). 

- Vốn đầu tư thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp bỏ ra để bổ sung thêm vào 

vốn lưu động, khoản vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động này là khoản vốn đầu tư thực tế đã 

được biểu hiện bằng hình thái vật chất tức là khoản chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ giá trị 

hàng tồn kho của doanh nghiệp (không tính các nguồn vốn vay, vốn chiếm dụng, vốn huy 

động khác bổ sung vào vốn lưu động). 

- Vốn đầu tư cho hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp, vốn đầu tư thực hiện trong năm bao gồm cả các 

khoản đầu tư mang tính chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu giữa các cá 

nhân, các đơn vị, các tổ chức trong nội bộ nền kinh tế. Cụ thể là vốn đầu tư trong năm của 

doanh nghiệp được tính cả tiền mua quyền sử dụng đất, tiền mua các thiết bị, nhà cửa, kho 

tàng đã qua sử dụng của đơn vị, cá nhân trong nước trong kỳ báo cáo. 

Vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp năm 2019 

Vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp được chia theo các phân tổ sau: (1) theo 

nguồn vốn đầu tư; (2) theo khoản mục đầu tư; (3) theo mục đích đầu tư; (4) theo 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.  

A. Chia theo nguồn vốn đầu tư: bao gồm ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính 

phủ, tín dụng đầu tư phát triển, vốn vay, vốn tự có và vốn khác. 
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1. Ngân sách nhà nước:Là vốn đầu tư do ngân sách nhà nước (gồm: ngân sách nhà 

nước trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp cho doanh nghiệp để đầu tư theo 

quy định của pháp luật.  

2. Trái phiếu Chính phủ: 

 Vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ trong doanh nghiệp là vốn đầu tư từ trái phiếu 

Chính phủ cấp cho doanh nghiệp để đầu tư theo quy định của pháp luật. 

3. Tín dụng đầu tư phát triển:  

 Vốn tín dụng đầu tư phát triển  trong doanh nghiệp là vốn đầu tư từ nguồn vốn tín 

dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn ODA Chính phủ cho vay lại mà doanh nghiệp 

được vay theo đúng quy định của pháp luật.  

4. Vốn vay:Là số tiền đầu tư mà doanh nghiệp đi vay từ các tổ chức tín dụng trong 

nước (không bao gồm các tổ chức tín dụng đầu tư của Nhà nước), vay các ngân hàng ở 

nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế, vay các tổ chức và cá nhân dân cư khác ở trong nước 

và ở nước ngoài, vay của công ty mẹ hoặc công ty anh (em) để thực hiện vốn đầu tư của 

doanh nghiệp. 

Lưu ý: 

 - Nếu doanh nghiệp có phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước để đầu tư thì 

vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp này sẽ tính vào nguồn vốn vay các tổ chức, 

cá nhân khác ở trong nước. 

- Nếu doanh nghiệp có phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra nước ngoài để đầu tư 

thì vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp này sẽ tính vào nguồn vốn vay các tổ 

chức, cá nhân khác ở nước ngoài. 

5. Vốn tự có: Là vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của doanh nghiệp 

được hình thành từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các quỹ, từ hình thức huy 

động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh được doanh nghiệp trích 

ra để thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp. 

6. Vốn huy động từ các nguồn khác:Là nguồn vốn đóng góp tự nguyện, cho, biếu, 

tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn vốn huy động ngoài các nguồn nêu 

trên được sử dụng để thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp. 

Quy ước: Đối với doanh nghiệp xây dựng kinh doanh bất động sản xây nhà ở để 

bán cho dân: Toàn bộ số tiền do người dân nộp cho doanh nghiệp (theo tiến độ thi công 

công trình) sẽ ghi vào mục này. 

B. Chia theo khoản mục đầu tư: Bao gồm 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; vốn lưu động bổ sung bằng vốn tự có; đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

1. Xây dựng cơ bản: 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);  
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-Vốn mua sắm máy móc, thiết bị (vốn thiết bị); 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác. 

a. 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...  

+ 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). 

b. Vốn mua sắm máy móc, thiết bị bao gồm: 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) như: 

+ 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. 
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Quy ước: Máy móc, thiết bị trong mục này chỉ tính máy móc, thiết bị mua lần đầu 

tiên gắn liền với hoạt động xây dựng và lắp đặt. 

c. 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)... 

Cách khai thác thông tin giá trị đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp: 
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(1) Trường hợp 1: trong năm doanh nghiệp có thực hiện việc xây dựng cơ bản (xây 

nhà xưởng, xây trụ sở làm việc…) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Cách khai thác thông tin như sau: 

Cách 1: giá trị đầu tư XDCB trong năm được lấy từ số phát sinh bên Nợ của tài 

khoản 2412 (Xây dựng cơ bản) trong bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp. 

Cách 2: giá trị đầu tư XDCB trong năm được lấy từ số tăng trong năm trong 

Thuyết minh Xây dựng cơ bản (không tính phần tăng trong năm khi mua sắm máy móc 

thiết bị đơn lẻ không đi kèm với hoạt động xây dựng và lắp đặt lần đầu nhưng phải qua lắp 

đặt, chạy thử trước khi đi vào sử dụng). 

(2) Trường hợp 2: trong năm doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà 

cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh (không qua XDCB) như mua nhà dùng để làm việc hoặc mua nhà 

xưởng dùng để sản xuất thì sẽ tách giá trị nhà làm việc, xưởng sản xuất ghi vào “Vốn xây 

dựng và lắp đặt” của mã 21 “Xây dựng cơ bản” đồng thời ghi giá trị này vào mã 19 “Nhà 

xưởng, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước” và tách ra giá trị vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản khác là quyền sử dụng đất (mã 24 và 26). Cách khai thác thông tin như sau: 

- Giá trị tài sản cố định gắn liền với đất được lấy từ mục mua trong năm và tăng 

khác (tăng do góp vốn) của cột Nhà cửa, vật kiến trúc trong bảng “Tình hình tăng, 

giảm tài sản cố định hữu hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

- Giá trị Quyền sử dụng đất được lấy từ mục mua trong năm và tăng khác (tăng 

do góp vốn) của cột Quyền sử dụng đất trong bảng “Tình hình tăng, giảm tài sản cố 

định vô hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

2. Mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ 

bản:là toàn bộ vốn bỏ ra để bổ sung thêm TSCĐ trong kỳ và không liên quan đến hoạt 

động xây dựng cơ bản. Bao gồm: 

-Tài sản cố định hữu hình (tài khoản 211): Máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, 

truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; 

TSCĐ hữu hình khác… 

- Tài sản cố định vô hình (tài khoản 213): Quyền phát hành; bản quyền, bằng sáng 

chế; nhãn hiệu hàng hóa; phần mềm máy vi tính; giấy phép và giấy phép nhượng quyền; 

TSCĐ vô hình khác… 

- Tài sản cố định thuê tài chính (tài khoản 212): Máy móc thiết bị; phương tiện vận 

tải, truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; 

TSCĐ hữu hình khác, tài sản cố định vô hình… Tài sản cố định thuê tài chính phải đảm 

bảo các điều kiện sau:  

+ Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản mà doanh nghiệp thuê của công ty 

cho thuê tài chính;  

+ Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê 

hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính;  
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+ Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất 

phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. 

Cách khai thác giá trị đầu tư Mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua 

XDCB: 

- Đối với TSCĐ hữu hình và vô hình được mua hoặc nhận góp vốn có thể đưa vào 

sử dụng ngay, không cần qua lắp đặt chạy thử: lấy giá trị tổng số từ dòng mua trong 

năm và tăng khác (tăng do góp vốn) trừ đi giá trị mua trong năm và tăng khác (tăng 

do góp vốn) của nhà cửa vật kiến trúc và quyền sử dụng đất trong bảng “Tình hình 

tăng giảm tài sản cố định hữu hình và vô hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

- Đối với tài sản cố định hữu hình và vô hình được mua hoặc nhận góp vốn không 

đi kèm với hoạt động xây dựng và lắp đặt lần đầu nhưng phải qua lắp đặt, chạy thử trước 

khi đi vào sử dụng: lấy số phát sinh bên Nợ của tài khoản 2411 (Mua sắm TSCĐ). 

- Đối với tài sản cố định thuê tài chính: lấy giá trị tổng số từ dòng thuê tài chính 

trong năm, mua lại tài sản cố định thuê tài chính và tăng khác trong bảng “Tình hình 

tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính” của Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

3. Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ cho công 

việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng TSCĐ của doanh nghiệp (gồm chi phí phải thanh toán cho 

bên ngoài và chi phí cho phần doanh nghiệp tự làm)… Cách khai thác như sau: 

- Chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ được lấy từ số phát sinh bên Nợ của tài khoản 

2413 (Sửa chữa lớn TSCĐ) và phát sinh bên Nợ của tài khoản 242 (Chi phí trả trước dài 

hạn) đối với các chi phí sửa chữa cần được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Quy ước: Không tính chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ được hạch toán trực tiếp 

vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

4. Bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật bằng vốn tự có: Là vốn đầu tư bổ 

sung nhằm làm tăng vốn vật tư hàng hóa (chính là phần tăng hàng tồn kho) của doanh 

nghiệp. Phần đầu tư bổ sung vốn lưu động này được tính bằng phần chênh lệch mang giá 

trị dương giữa hàng tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ. 

- Công thức tính: 

Thay đổi vốn lưu 

động trong kỳ 
= 

Trị giá hàng tồn 

kho cuối kỳ 
- 

Trị giá hàng tồn 

kho đầu kỳ 

Có 2 cách tính thay đổi vốn lưu động trong kỳ: 

+ Cách 1: Sử dụng chỉ tiêu Hàng tồn kho (mã 140) trong bảng cân đối kế toán. 

+ Cách 2: Sử dụng tài khoản 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 2294 trong 

bảng cân đối tài khoản. 

Bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật bằng vốn tự có của doanh nghiệp chỉ 

được tính khi thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau: 

 - Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ của trị giá hàng tồn kho mang giá trị dương. 

 - Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ của trị giá hàng tồn kho được sử dụng bằng nguồn 

vốn tự có của doanh nghiệp. 
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5. 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...của doanh nghiệp trong kỳ.  

C. Vốn đầu tư chia theo mục đích đầu tư  

Mục đích đầu tư: Vốn đầu tư của doanh nghiệp chi ra nhằm mục đích nâng cao nâng cao 

năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nào 

thì tính mục đích đầu tư cho ngành đó (theo mã ngành cấp 2 VSIC 2018).  

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành (một ngành chính 

và nhiều ngành khác): Vốn đầu tư của doanh nghiệp cho ngành nào thì tính cho ngành đó.  

Ví dụ: Doanh nghiệp A hoạt động 2 ngành: Ngành chính là xây dựng, ngành khác là 

vận tải hàng hóa. Trong  năm tài chính, doanh nghiệp có mua một máy trộn bê tông để đi thi 

công các công trình do doanh nghiệp nhận thầu trị giá 3 tỷ, một xe chở hàng phục vụ mục 

đích kinh doanh vận tải hàng hóa trị giá 2 tỷ. Như vậy, khi tính vốn đầu tư của doanh nghiệp 

chia theo mục đích đầu tư sẽ xác định như sau: 

(1) Vốn đầu tư cho mục đích sản xuất ngành xây dựng (ngành 41,42,43): 3 tỷ. 

(2) Vốn đầu tư cho mục đích ngành dịch vụ vận tải (ngành 49): 2 tỷ. 

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp có ngành hoạt động là ngành xây dựng thì vốn đầu tư 

của doanh nghiệp không được ghi giá trị của công trình doanh nghiệp nhận thi công xây dựng 

vì công trình đó không phải là công trình làm tăng năng lực của doanh nghiệp mà đó chỉ là 

sản phẩm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

D. Vốn đầu tư chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: là vốn đầu tư 

của doanh nghiệp để tăng năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; dự án, công 

trình thực hiện tại tỉnh/thành phố nào thì vốn đầu tư được tính cho tỉnh/thành phố đó. 

Câu 3: Công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm 2019. 

Ghi các công trình/hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm 2019 (trụ 

sở làm việc, nhà xưởng sản xuất,..) được tính là tài sản cố định của doanh nghiệp, bất kể 

công trình/hạng mục công trình được thực hiện từ những năm trước hoặc trong năm 2019.  

Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các 

giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được 

duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đi vào sử dụng.  

Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao cho 

bên sử dụng (doanh nghiệp là bên sử dụng vì công trình là tài sản cố định của doanh 

nghiệp), hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh 

quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. Trường hợp 

công trình đã hoàn thành, bàn giao cho bên sử dụng những hạng mục, phần việc chính 

nhưng vẫn còn một số khối lượng công việc phụ phải tiếp tục hoàn tất thì vẫn được tính là 

công trình hoàn thành trong năm. 

Cột A: Số thứ tự: ghi lần lượt thứ tự các công trình, hạng mục công trình xây dựng 

đã thực hiện hoàn thành trong năm 2019 theo danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt 

Nam ban hành theo Quyết định 43/2018 QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính 
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phủ (VCPA 2018 cấp 7, phần sản phẩm xây dựng) quy định cho cuộc điều tra này. Nếu 

công trình, hạng mục công trình không có trong danh mục quy định thì không ghi. 

Cột B: Tên công trình: ghi rõ tên công trình, hạng mục công trình xây dựng, sau đó 

ghi tên viết tắt (nếu có). 

Cột C: Mã công trình: cơ quan Thống kê ghi mã số tương ứng với từng công trình, 

hạng mục công trình đã ghi ở cột B theo danh mục quy định. 

Cột 1, 2: Địa điểm xây dựng (tên tỉnh/thành phố, mã tỉnh/thành phố): ghi tên 

tỉnh/thành phố nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình. Điều tra viên ghi mã 

tỉnh/thành phố theo danh mục hành chính Việt Nam được quy định trong cuộc điều tra. 

Cột 3: Năm khởi công: ghi năm khởi công thực tế của công trình hoặc hạng mục 

công trình bàn giao. 

Cột 4, 5: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo 

thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị 

tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. 

Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của công trình, 

hạng mục công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo 

ra (không được tính năng lực của công trình, hạng mục công trình cũ). 

Cột 6: Tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình: ghi tổng số vốn đầu tư đã hoặc sẽ 

được quyết toán cho công trình, hạng mục công trình xây dựng khi làm thủ tục nghiệm thu 

bàn giao. 

Cột 7: Giá trị tài sản cố định mới tăng của công trình hoàn thành: ghi giá trị công 

trình, hạng mục công trình xây dựng đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Giá trị công trình, 

hạng mục công trình gồm toàn bộ chi phí trực tiếp cấu thành nên thực thể công trình, gồm 

chi phí xây lắp và chi phí thiết bị. Giá trị tài sản cố định mới tăng của công trình hoàn 

thành luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


