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 PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/PHTLT-BKH -BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 

c ủ a  B ộ  k ế  h o ạ c h  và Đầu tư -B ộ  Tài chính)

 CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN BÁO ĐẤU THẦU

STT Thông tin đăng tải

I Các thông tin được đảng tải miễn phí

1. Kế hoạch đấu thầu
2. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
3. Thông báo mời sơ tuyển
4. Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
5. 1 Danh sách ngắn
6. Thông báo danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

7. Thông báo danh sách nhà đầu tư đãng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

8. Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử 
dụng đất

9. Danh mục Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

10. Danh sách nhà đầu tư đãng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

11. Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự 
án BTO, Dự án BT

12. Kết quả lưa chon nhà đầu tư thưc hiên Dư án BOT, Dư án BTO và Dư án 
BT

13. Thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thống tin đã đăng tải

14. Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản hướng dẫn 
công tác đấu thầu của cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh

15. Thông tin xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu

II Các thông tin đãng tải phải nộp chi phí Mức chi phí (đồng), 
trên đơn vi tính

16. Thông báo mời thầu 200.000đ/3 kỳ/gói
17. Thông báo mời chào hàng 100.000đ/3 kỳ/gói

18. Thông báo mòi thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất 300.000đ/3 kỳ/gói

19.
Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thưc hiên Dư án BOT, Dư án BTO và Dư án 
BT

300.00đ/3 kỳ/gói

20.
Thông báo mời thầu, thông báo mời sơ 
tuyển, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối 
với các gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn 
vốn ODA

400.000đ/3 kỳ/góì
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PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC ngày 11 tháng 9  năm 2010 

của Bộ K ế  hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính)

Mẫu 1

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:_________________________ __

- Địa ch ỉ:________________________________________________________
- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________ _______________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư):

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số  và ngày quyết định, tên và 
chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt)’.

4. Chủ đầu tư :_______________________________________________________

5. Tổng mức đầu tư ị ghi theo quyết định đầu tư! giấy phép đầu tư):

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT Tên
goi

thầu

Giá
gói

thầu
Nguồn

vốn

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu

Phương 
thức đau 

thầu

Thời 
gian lựa 

chọn nhà 
thầu

Hình
thức
hợp

đồng

Thời 
gian thực 
hiện hợp 

đồng
1
2
3
4
5
*»*

Tổng giá 
các gói thầu

______ , ngày ______tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]
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M ẫu 2

Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ________________ ____________ _

- Địa ch ỉ:________________________________________________________
- Điện thoại/Fax/E-mail:_____________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư b áo cáo kình tế- kỹ thuật, gỉâỳ chứng
nhận đầu tư):______________________________________ . _____________
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

4. Tên chủ đầu t ư : ________________ ______ ___________________________

5. Tên gói thầu đăng ký thồng báo mời sơ tuyển (ghì theo tên gói thầu trong kế
hoạch đấu thầu được duyệt):____________________________________

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế  hoạch đấu thầu được duyệt)'. 

B. Nôi dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ  đãng tải):

-  Tên bên mời thầu: [ghi tên bên mời thầu].....................................................
-  Ten gói thầu: [ghi tên gói thầu] .....................................................................
-  Tên dự án: [ghi tên dự ấn]...............................................................................
-  Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc to chức tài trợ vốn].................................
-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay

trong nước].........................................................................................................
-  Thời gian phát hành HSMST t ừ ........ giờ, ngày ..........tháng .......... năm

........  đ ế n ........  giờ, ngày ........  tháng........  năm ........  [ghi thời điểm
đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)1.

Dự án thuộc nhóm A:

Dự án thuộc nhóm B: Dự án thuộc nhóm C:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

Dự án, dự toán khác:

Dự án liên doanh:

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

1 HSMST phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.
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-  Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa đỉềm phát hành HSMST, kèm theo sô
điện thoại, fa x ] ..............................................................................................

- Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa đỉểm nhận HSDST]............................
- Thò i điểm đóng sơ tuyển:........  giờ, ngày ......... tháng .........năm

HSDST sẽ được mở công khai v à o ....... giờ (giờ Việt Nam), ngày
tháng  n ăm ....... tại [ghi địa điếm mở HSDST].

 Ghi tên bên mời thầu] kính mời đạỉ diện các nhà thâu nộp HSDST tới tham dự 
lề mơ HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

______ ngày _____ _ iháng______ năm____ ___
Đai diên hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Kỷ, ghi rỗ họ tên, chức danh vả đóng dâu]

■ ['hơi đtcm đỏng sơ tuyển được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 10 ngày đố! với đàu 
Thau tron.2 T1ŨỞC và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.



Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đãng ký thông b á o : ____________________________

- Địa ch ỉ:________________________________________________________
- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tưì báo cáo kình tế- kỹ thuật, giấy chứng
nhận đầu tư):_______________________________________________ __
3. Loại dự án (điền đấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia: I I - Dự án thuộc nhóm A:

Mẫu 3

Phiếu đăng ký Thông báo mời nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT)

4. Tên chủ đầu t ư : __________________________________________________

6. Tên gói thầu DVTV đăng ký thông báo mời nộp HSQT (ghi theo tên gói thầu
trong k ế  hoạch đấu thầu được duyệt):________________________

7. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế  hoạch đấu thầu được duyệt):

B. Nội dung thông báo mời sơ nộp HSQT (nội dung sẽ  đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ s ơ  QUAN TÂM

-  Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ...................................................

-  Tên gói thầu: [ghi tên gỏi thần] .....................................................................

-  Tên dự án: [ghi tên dự á n ] ..............................................................................

-  Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ................................

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi [ghì cụ thể quốc tế hay trong nước]

-  Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày....tháng.....năm ..... đến ngày..... tháng
....năm .....[ghi thời gian nộp HSQT] (trong giờ hành chính)1.

Dự án thuộc nhóm B: Dự án thuộc nhóm C:

Dự án liên doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh: I I 

Dự án, dự toán khác:

1 HSMQT phát hành miễn phí ngay sau ngày đãng tải đầu tiên.
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-  Địa điểm phát hành HSMQT [ghi địa đ iểm phát hành HSMQT. số điện 
thoại, fax ] ..........................................................................................................

Thơi gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trư ớ c .... giờ, n g ày ......tháng
....năm .... tại [ghi địa chỉ nộp hồ sơ quan tâm]2.

Nha thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đâu
[h â u .

______ , ngày _____ tháng______năm______
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

rhửi Lilar. n ộ p  ỉ ISQT được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 10 ngày đối với đík; tháu



Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu
Mẫu 4

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:
-  Địa ch ỉ:__________________________

Điện thoại/Fax/E-mail:
2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng
nhận đầu tư):_________ ____________ _________________________________
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia: I I - Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm B:

Dự án liên doanh:

□
Dự án thuộc nhóm C: I I

Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu t ư : __________________________________________________
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế

hoạch đấu thầu được d uyệt):______________________________________
6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong k ế  hoạch đấu thầu hoặc dự tỡán 

được duyệt

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ  đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-  Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời  thầu]...................................................
-  Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] .....................................................................
-  Tên dự án: [ghi tên dự án] .................................... ........................................
-  Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ................................
-  Hình thửc lựa chọn nhà thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

~ Thời gian bán HSMT t ừ .........giờ, ngày ...... tháng .... năm ........... đến trước
...... giờ, n g à y ........ th án g ........ n ă m ......... [ghi thời điểm đóng thầu] (trong
giờ hành chính)1.

1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến
trước thời điểm đóng thầu (Đổi với gói thầu quy mô nhò thì HSMT được phảt hành kể từ ngày thông báo mời
thầu đến trước thời điềm đóng thầu).
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- Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax  ] .
-  Giá bán 1 bộ HSMT; [ghi giả bán một bộ H SM T]...............................
- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận H SD TJ .....................................

Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thế thời điểm đóng thầu]2..............................
--- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ; đồng tiền sử dụng, hình 

thức hao đ ả m ] ....................................................................................................

HSDT sè được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng
.........n ă m ............ , tại [ghi địa điếm mở thầu].

[ghi tên bên mời thầu] kính mời đại điện của các nhà thầu nộp HSDT tới 
tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

______ , ngày _____ tháng______năm______
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu/

thời điểm đóng thầu được quy định phải đàm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 nga\ dối 
VO’! đau thẩn trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì thời điếm đỏny 
til âu đu 0 1  quy định phải đảm bảo thời gian đế nhà thầu chuẩn bị HSDT tôi thiêu là 10 ngày).



I

(nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/đáp ứng yêu cầu của HSMQT)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:_______________________________
-  Địa ch ỉ:_____________________________
-  Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________
2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kình tế-kỹ thuật/giấy chứng
nhận đầu tư):_______________________________________________________
3. Tên gói thầu (ghi theo tên gói thầu trong k ế  hoạch đấu thầu được duyệt.

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (ghi rõ số  văn bản, ngày và người phê
duyệt):____________________________________________________

Mẫu 5
Phiếu đăng ký Thông báo danh sách ngắn

B. Danh sách ngắn (nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chê/đáp 
ứng yêu cầu của HSMQT):

STT Tên nhà thầu(1)
Hình thức lựa 
chọn nhà thầu

Đia chỉ của 
nhà thâu

Quốc tịch(2)

1
2
3
4
5
6

______ , ngày _____ tháng______năm______
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

Ghi chú:
(1) Trường hợp là liên danh phải ghi rổ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên 
thuộc liên danh
(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế  phải ghi rõ quốc tịch của nhà thầu
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Mẫu 6

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phiếu đãng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

A. Thông tin chung:
1. Tên Cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

Địa chỉ:______________________ ___
- Điện thoại/Fax/E-mail:____________
•. Tcn dự án (ghi theo quyết định đẩu tự báo cáo kinh tế- kỹ thuật/giấy chứng
nhận đầu tư):

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT Tên
gói 

thầu 1

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu(1)

Giá
gói

thầu(1>

Giá
trúng
thầu2)

Nhà
thầu
trúng
thầu(3)

Quyết
định
phê

duyệt(4)

Hình 
thức 1 
hợp 

đồng(n

i 1
1
1

1

'Thời'

_đồng 

nãm____ , ngày _____ tháng______ ________
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đống dấu ]

Ghi chú:

(1) Ghi theo k ế  hoạch đấu thầu hoặc dự toán được duyệt.
(2 ) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế\ dự phòng, trượt giá ị nêu
có).
(3 ) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và cấc thành viên.
(4 ) Cần ghi rõ số  văn bản, ngày và chức danh của chủ đầu tư phê duyệt.



Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:____________________________
-  Địa ch ỉ:_________________ ______________________________________
-  Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________
2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng
nhận đầu tư):________ ___________
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia: - Dự án thuộc nhóm A: I I

Mẫu 7
Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Dự án thuộc nhóm B: - Dự án thuộc nhóm C: I I

Dự án liên doanh: " Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Ị I

- Dự án, dự toán khác: Ị I

4. Tên chủ đầu tư: __ ___________________________________________ _____
5. Tên gói thầu đãng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong 

kế  hoạch đấu thầu được duyệt):
6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế  hoạch đấu thầu hoặc dự toán

được duyệt):_______________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời chào hàng (nội dung sẽ  đăng tải):
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-  Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]....................................................
-  Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] .....................................................................
-  Tên dự án: [ghi tên dự á n ] ..............................................................................
-  Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ von]................................
-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh [ghi cụ thể quốc tế hay

trong nước ] ........................................................................................................
-  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày tháng năm  đến ngày...

tháng....năm .....(trong giờ hành chính)1.
-  Địa chỉ phát hành: [ghi địa chỉ nơi phát hành HSYC chảo hàng kèm theo sổ

điện thoại, fax  ] .................................................................................................

1 Thời gian phát hành HSYC chào hàng kể từ ngày đăng tải đầu tiên tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp 
HSĐX (báo giá).
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Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước ... giờ, ngày
thán g ..... n ă m ......... 2 [ghi thời  điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất (báo

giá)] tại [ghi địa chỉ tiếp nhận báo giá].

______ , ngày _____ tháng______năm______
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đảng ký
[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đống dấu]

O i  uian đê nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 5 ngày.



I

Mẫu 8

Phiếu thông tin xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin :_____________________________
-  Địa ch ỉ:________________________________________________________ _
-  Điện thoại/Fax/E-mail:____________________________________________

2. Tên dự án [ghi theo quyết định đầu tưỉ báo cáo kinh tế - kỹ thuật/giấy chứng
nhận đẩu tư]: _____ ______________________________________ _________

3. Tên gói thầu:____________________________________________________

B. Thông tin vi phạm pháp luật về đấu thầu:______________________
1. Tên, địa chỉ của cá nhân/tổ chức vi phạm :______________________
2. Quyết định xử ỉý vi phạm [ghi rõ sổ  và ngày quyết định, tên và chức danh của
người có thẩm quyền ký] : ________
3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý vi phạm:______________________

___ , ngày_____ tháng______năm______
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đống dấu]
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Mẫu 9
Phiếu đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất 

cần lựa chọn nhà đầu tư 

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thong tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án :__________

- Địa c h ỉ:___________________________________________ _
* Điện thoại/Fax/E-mail:____________ ________________________

B. Nội dung công bố danh mục dự án (nội dung sẽ  đăng tải):

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

STT Tên   
dự án 

Tổng 
mức 

đầu tư 
dụ

án  

D ư an 1 

Du án 2

-ỉ-

Thời
gian
thực
hiện
dự

án(2)

Tên và 
địa 

điểm
quỹ
đất,
khu
đát(3)

Diện 
tích 

đất sử 
dụng(4)

Hiện
trạng
đ ấ t *

Quy
hoạch
xây

dựng
chi

tiết(6)

Phương 
án tổng 
thể về 

bồi 
thường, 
hỗ trợ 
và tái 
định

Thông 
tin 
liên 

lạc vói 
bên 
mời 

thầu 
cư „(71

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự: từ 
ngày..... tháng........năm...đến ngày tháng....năm......... (trong giờ hành chính f h

Ghi chú:

ị ỉ i Ghi lổng mức đầu tư dự kiến hoặc giá sàn (nếu có)
(21 Ghi thời gian dự kiến thực hiện dự án (ngày khởi công hoàn thành) hoặc thời 
gian đưa dự án vào hoạt động, chuyển giao công trình (nếu có)
(3) Ghi tên và địa điểm quỹ đất bao gồm vị trí địa ỉý của khu đất ả ủ và các địa 
phận giáp ranh
(4) Ghi phần diện tích đất sẽ  sử dụng và hệ số  sử dụng đất
(5 ) G h i rõ hiện trạng đất và tình hình sử dụng mặt bằng khu đất (ví dụ đã giải
phóng mặt bằng hay chưa..)



I

(6) Ghi rõ đã có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt hay chưa và 
quy hoạch xây dựng 1/500 (nếu có)
(7) Nêu rõ phương án tổng thể về đền bù giải tỏa di dời tái định cư, hỗ trợ tái 
định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất (ví dụ số  hộ dân di dời, phương án đền bù..)
(8) Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại, số  fax hoặc e-mail của bên mời thầu
(9) Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng kỷ tham dự phải bảo đảm tôi 
thiêu 30 ngày kê từ ngày đầu tiên đãng tải danh mục.

______ , ngày _____ tháng______năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đàng kỷ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu!

22



Mẫu 10

Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà đầu tư đãng ký tham gia lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đát

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đãng ký thông báo:_______________________________
Địa ch ỉ:________________________________________ _______________

-  Điện thoại/Fax/E-mail:_______ ________ ___________________ ________
2. Tổng mức đầu tư dự án____________________________ ___________
3.T ên  và địa điểm quỹ đất, khu đất ___________________________ _

B. Danh sách nhà đầu tư đang ký tham gịa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
đầu tư dự án có sử dụng đất

T ê n  nhà đầu tư  Địa chỉ của nhà 
đầu tư Quốc tịch (2) Tên dự án nhà 

đầu tư tham dự 

i ' 1

3 ;
4
5 ' !

6 1

________ , ngày _____ tháng______nám________
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rỗ họ tên, chức danh và đống dấu]

Ghi chủ:

(1) trường hợp là liên doanh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên 
thuộc liên doanh
(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ quốc tịch của nhà đầu tư
(3) dự án nhà đầu tư tham dự phải thuộc danh mục dự án đã công bố



I

M ẫu 11 

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự
án có sử dụng đất

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu:_______________________
-  Địa ch ỉ:________________________________________________________
-  Điện thoại/Fax/E-maíl:____________________________________________
2. Tên Dự án ---------------------------------------------------------------- -----------------
3. Tổng mức đầu tư dự án______________________________________
4. Tên và địa điểm quỹ đất, khu đ ấ t________________________ ____________

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ  đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI THẦU
-  Tên Bên mời thầu: [ghì tên Bên mời thầu] .................................................
-  Tên dự án: [ghi tên dự á n ] ............................................................................
-  Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]...........
-  Thời gian bán HSMT t ừ ........ giờ, ngày ...... tháng .... n ăm ........... đến trước

...... giờ, n g à y ........ tháng ........ n ă m ......... [ghỉ thời điểm đỏng thầu] (trong
giờ hành, chính)1.

-  Địa điếm bán HSMT: [ghi địa điểm bản HSMT, kèm sổ điện thoại, fax  ]
-  Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSM TJ .....................................
-  Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDTJ...................................
-  Thời điếm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu]2............................
-  Bảo đảm dự thầu: [ghi sô tiền bằng số và bằng chữ; đồng tiền sử dụng, hình

thức bảo đảm.] .................................................................................................
HSDT sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng

....... n ăm ....................., tại [ghi địa đỉêm mở thầu].
[ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tói

tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
______ , ngày _____ tháng____ năm_____________

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn yị đăng ký
[Ký, ghi rổ họ tên, chức danh và đóng dấu]

1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến 
trước thời điêm đóng thâu
2 Thời điểm đỏng thầu được quy định phái đảm bảo thời gian để nhà đầu tư chuẩn bị HSDT tối thiểu ỉà 30 ngày 
đối vởì đấu thầu trong nước và 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế
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Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

\ ,  Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

Địa ch ỉ:_________________________________________
Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________

2. Tên dự án _______________ ,_____________ _______ ________________ _
3. Tỏng mức đầu tư dự án_____________________________________________

Mẫu 12

4. Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất:_______________
B. Nọi dung chính về kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

STI Tên dự Hình thức Giá Nhà Quyết Hình Thời gian
án(1) lựa chọn trúng đầu tư định phê thức thực hiện

nhà đầu tư thầu(2) trúng
thầu(3)

duyệt(4) hợp
đồng(1>

hợp
đồng(1'

1
Ị

Ị

4 1

5

_____ , ngày _____ tháng______năm___________
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đống dấu
Ghi chú:

G h i   theo k ế  hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt.
 Cán nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuêí dự phòng, trượt giá (nếu

T r ư ờ n g  hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.
c ầ n  g h i  r õ  s ố  v ă n  bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyên hoặc 
người được uỷ quyền phê duyệt.
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Phiếu đăng ký công bố danh mục Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
- Tên cơ quan/đơn vị đãng ký công bố danh mục dự án ;_________
- Địa chỉ:_____________________________________ _____ _____________
- Điện thoại/Fax/E-mail:_______________________ ___________________

B. Nội dung công bô danh mục dự án (nội dung sẽ  đãng tải):

Danh mục Dự án BOT, dự án BTO, Dự án BT

Mẫu 13

STT Tên dự 
án

Mục tiêu 
của dự 

án

Địa điểm 
dự kiến 

thực hiện 
dự án và 

dự án 
khác 

(nếu có)

Tóm tắt 
các 

thông sô 
kỹ thuật 
chủ yếu

Tổng 
vốn đầu 

tư dự 
kiến 
thực 

hiện dự 
án

Thông tin 
liên lạc 
vói cơ 

quan nhà 
nước có 

thẩvn 
quyền

Dự án 1

Dự án 2

Thời gian dành cho nhà đàu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực
hiện dự án: từ ngày..... tháng.....năm đến ngạy......tháng.....năm (trong giờ hành
chính)

(ỉ) Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm ỉựa chọn và đăng ký tham dự thực 
hiện dự ản với cơ quan nhà nước có thâm quvền tôi thiều là 30 ngày làm việc kế 
từ ngày danh mục dự án được đăng tải lần cuối

______ , ngày ______tháng______ năm____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Kỷ, ghì rõ họ tên, chức danh và đóng dấu ỉ
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Mẫu 14

Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà đầu tư đăng ký 
tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

Dự án BO,  Dự án BTO, Dự án BT  

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
- Ten cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo :______________________ _
- Địa ch i : __________________________________________________________________

- Điện thoạí/Fax/E-mail:______________________ _________________

B. Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Tên nhà đầu t ư
Địa chỉ của nhà 

đầu tư
Quốc tịch(2) Tên dự án nhà đầu 

tư tham dự '

1
1 '

4
s
6

_______, ngày ______thắng______ nám____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

Ghi chú :

trường hợp nhà liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên 
thuộc liên danh
trường hợp đấy thầu quốc tế phải ghi rỗ quốc tịch của nhà đầu tư  
dự án nhà đầu tư tham dự phải thuộc Danh mục dự án đã công bố
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II.

MẪU 15

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu:______________________ __
-  Địa ch ỉ:__________________________________________________
-  Điện thoại/Fax/E-mail:______________________ ___________________ _
2. Tên dự án______________ _____________________________________
3. Tổng vốn đầu tư dự án_____________________________________________
4. Địa điểm thực hiện dự á n ________________ ________________

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ  đãng tải):

THÔNG BÁO MỜI THẦU
-  Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] .................................................
-  Tên dự án: [ghi tên dự á n ] ............................................................................
-  Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quoc tế hay trong nước]...........
-  Thời gian bán HSMT t ừ .........giờ, ngày ...... tháng .... n ă m ........... đến trước

...... giờ, n g ày ........ th án g ........n ăm ......... [ghi thời điểm đóng thầu] (trong
giờ hành chính).

-  Địa điếm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ]
~ Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ H SM T] ....................................
-  Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDTJ...................................
-  Thời điếm đóng thầu:[ghi cụ thế thời điếm đóng thầu].............................
-  Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử  dụng, hình

thức bảo đ ả m ] .................................................................................................
HSDT sẽ được mở công khai vào .... gỉờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng

....... n ăm ......... , tại [ghi địa điểm mở thầu].
[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tới 

tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
______ , ngày _____ tháng______năm______

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đàng ký
[Kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]
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Mẫu 16

Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Kính gỉn: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

V. Thông tin chung:
1 Ten cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu:____________________ __
- Địa ch i:_________________________________________________________
- Điện thoại/Fax/E-mail:_________________________________ _____

2. Tên dự án__________________________ _____________________________
3. Tổng vốn đầu tư dự án______________________________________________

4. Địa điểm thực hiện dự á n __________ _____________ _____________

B. N oi dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ  đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI S ơ  TUYỂN

-  Ten bèn mời thầu: [ghi tên bên mời thầu]..................................................
-  Tèn dự án: [ghi tên dự án] ................................................................................
- Mình thức đấu thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thế quốc tể hay trong nước/

- Thời gian phát hành HSMST từ ........  giờ, ngày ......... tháng năm
đến .........  giờ, n g ày ......... th án g ......... n ă m ......... [ghi thời điểm

đóng sơ tuvển] (trong giờ làm việc hành chính)
-  Địa điềm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo so

điên thoại, f a x ] .......................... ....................................................................
■” Dia điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST]................................

"Thời điểm đóng sơ tuyển:........  giờ, ngày .........tháng........ nãm
ỈỈSDST sẽ được mở công khai vào ....... giờ (giờ Việt Nam), ngày

thán 11 nãm ....... tạì [ghi địa điểm mở HSDST].

(Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà đầu tư nộp HSDS I tới 
tham dir lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

________, ngày _ _ _ _ _  tháng______ năm
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đãng ký

[Ký, ghi rồ họ tên, chức danh vả đóng dâu]



Máu 17

Phiếu đàng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dự án BOT, dự án BTO, dự án BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đãng ký thông báo:____________ ________ _________ _
-  Địa ch ỉ:_______ _______________________ _____________ _____________
-  Điện thoại/Fax/E-mail:________ ___________________________________
2. Tên dự á n _________________________________ ______________________
3. Tổng vốn đầu tư dự án__________________________________ __________
4. Địa điểm dự kiến thực hiện dự á n ____________________________ ______
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

STT Tên dự
án(1) *

Hình thức 
lựa chọn 

nha đầu tư(1)

Gia
trúng
thầuí2)

Nhà 
đầu tư 
trúng
thầu(3)

Quyết
định
phê

duyệt(4)

Hình 
thức hợp 
đồng(1)

Thời gian 
thực hiện 

hợp
đồng(I)

1
2
3
4
5
...

____ , ngày _____ tháng______năm________
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
[Kỷ, ghi rõ họ tên chức danh và đóng dấu]

Ghi chú:

ị ỉ ) Ghi theo k ế  hoạch lưa chon nhà đầu tư được duyêt.
(2) Cẩn nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu
cố).
(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rổ đơn vị đứng đầu và các thành viên.
(4) Cần ghi rổ số  văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê 
duyệt.
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