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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 
quy định chi tiết thi hành một số điều  

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 
 

(Tiếp theo Công báo số 663 + 664) 
 

Chương XI 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU, 

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP 
VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA 

 
Mục 1 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU 
 

Điều 107. Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên cơ sở đào tạo về đấu thầu 
1. Cơ sở đào tạo đáp ứng điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 

Điều 19 của Luật Đấu thầu lập hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo gửi đến Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của 
cơ sở đào tạo về đấu thầu.  

3. Cơ sở đào tạo được Hội đồng thẩm định đánh giá đáp ứng điều kiện quy định 
tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 19 của Luật Đấu thầu sẽ được công nhận là cơ 
sở đào tạo về đấu thầu và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

4. Cơ sở đào tạo về đấu thầu sẽ bị xóa tên khỏi hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia khi vi phạm một trong các quy định sau đây: 

a) Thay đổi địa chỉ của trụ sở giao dịch nhưng trong vòng 60 ngày, kể từ ngày 
thay đổi địa chỉ của trụ sở giao dịch mà không thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; 

b) Không sử dụng giảng viên về đấu thầu có tên trên hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia để giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu; 

c) Không thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở chương trình 
khung về đào tạo đấu thầu; 

d) Cấp chứng chỉ cho các cá nhân không tham gia lớp đào tạo đấu thầu hoặc 
các cá nhân có tham gia nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại 
Khoản 1 Điều 111 của Nghị định này; 



 
 CÔNG BÁO/Số 665 + 666/Ngày 12-7-2014 3 
 

đ) Không lưu trữ hồ sơ các khóa đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu mà mình tổ 
chức theo quy định; 

e) Không báo cáo định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của mình.  

Điều 108. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 
1. Cơ sở đào tạo về đấu thầu chỉ được tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về 

đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
b) Có phòng học, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu; 
c) Có tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo bộ đề kiểm tra của chương trình đào tạo về đấu thầu 
cơ bản;  

d) Có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giảng dạy với giảng viên về đấu thầu. 
2. Các khóa đào tạo về đấu thầu có cấp chứng chỉ phải được tổ chức học tập 

trung, mỗi lớp không quá 150 học viên. Kết thúc khóa học, người đứng đầu cơ sở 
đào tạo chịu trách nhiệm cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu cho các cá nhân đạt 
yêu cầu. 

3. Kết thúc mỗi khóa đào tạo về đấu thầu có cấp chứng chỉ, cơ sở đào tạo có 
trách nhiệm gửi báo cáo kết quả đào tạo kèm theo danh sách các cá nhân được cấp 
chứng chỉ đào tạo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đăng tải trên hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia. 

4. Đối với những khóa học mà tất cả học viên đều thuộc vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở đào tạo được phép điều chỉnh nội dung tài liệu giảng 
dạy cho phù hợp với yêu cầu đặc thù về đấu thầu của địa phương nhưng vẫn phải 
bảo đảm thời lượng khóa học theo chương trình khung. 

Điều 109. Điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu 
1. Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành pháp luật, kỹ thuật, 

kinh tế.  
2. Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực 

tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 06 năm kinh nghiệm 
làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục. 

3. Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 
4. Hoàn thành các khóa bồi dưỡng giảng viên về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tổ chức. 
Điều 110. Đăng ký, thẩm định, công nhận và xóa tên giảng viên về đấu thầu 
1. Cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 109 của Nghị định này lập 

hồ sơ đăng ký giảng viên về đấu thầu gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  
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2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của 
giảng viên về đấu thầu.  

3. Giảng viên về đấu thầu được Hội đồng thẩm định đánh giá đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu quy định tại Điều 109 của Nghị định này sẽ được công nhận là giảng 
viên về đấu thầu và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

4. Giảng viên về đấu thầu có trách nhiệm sau đây: 
a) Giảng dạy theo đúng chương trình khung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định; 
b) Cập nhật kiến thức, cơ chế, chính sách pháp luật trong trường hợp có chính 

sách mới; 
c) Định kỳ hàng năm báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tình hình hoạt động giảng dạy về đấu thầu của mình. 
5. Giảng viên về đấu thầu sẽ bị xóa tên khỏi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

khi vi phạm một trong các quy định sau đây: 
a) Không giảng dạy theo đúng chương trình khung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định; 
b) Không thường xuyên cập nhật kiến thức, cơ chế, chính sách pháp luật trong 

trường hợp có chính sách mới; 
c) Không báo cáo định kỳ hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình hoạt động giảng dạy về đấu thầu của mình. 
Điều 111. Điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và chứng chỉ hành 

nghề hoạt động đấu thầu 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau đây: 
a) Tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học. Trường hợp học viên không 

bảo đảm thời lượng tham dự khóa học nhưng có lý do chính đáng, cơ sở đào tạo 
cho phép học viên bảo lưu thời lượng đã học và học tiếp tại khóa học khác của 
cùng một cơ sở đào tạo trong thời gian tối đa là 03 tháng, kể từ ngày đầu tiên của 
khóa học tham gia trước đó; 

b) Làm bài kiểm tra và có kết quả kiểm tra cuối khóa học được đánh giá từ đạt 
yêu cầu trở lên; 

c) Có đầy đủ hành vi dân sự, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; 
b) Tốt nghiệp đại học trở lên; 
c) Có đầy đủ hành vi dân sự, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
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d) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực 
tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công 
việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực 
tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ 
sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự 
sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn hoặc 10 gói 
thầu quy mô nhỏ; 

đ) Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. 
3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, có 

hiệu lực trong vòng 05 năm, kể từ ngày cấp. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động đấu thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. 

Điều 112. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc quản lý 
hoạt động đào tạo về đấu thầu  

1. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về giảng viên đấu thầu, cơ sở đào tạo, cá 
nhân được cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 

2. Xây dựng và ban hành chương trình khung và tài liệu đào tạo về đấu thầu để 
áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. 

3. Hướng dẫn chi tiết về đăng ký, thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo, giảng 
viên về đấu thầu. 

4. Tổ chức các kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 
5. Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho giảng viên về đấu thầu. 
6. Ban hành mẫu chứng chỉ chứng nhận giảng viên về đấu thầu, chứng chỉ đào 

tạo, chứng chỉ hành nghề.  
7. Ban hành quyết định công nhận cơ sở đào tạo về đấu thầu đối với các cơ sở 

đào tạo đáp ứng yêu cầu quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 19 của Luật 
Đấu thầu. 

8. Ban hành quyết định công nhận giảng viên về đấu thầu đối với các cá nhân 
đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 109 của Nghị định này. 

9. Ban hành quyết định xóa tên cơ sở đào tạo, giảng viên về đấu thầu vi phạm 
quy định tại Khoản 4 Điều 107 và Khoản 5 Điều 110 của Nghị định này. 

10. Kiểm tra việc thực hiện, tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu đối 
với cơ sở đào tạo và giảng viên. 

11. Tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, 
giảng viên thông qua báo cáo công tác đấu thầu của Bộ, ngành và địa phương, báo 
cáo của cơ sở đào tạo, giảng viên về đấu thầu. 
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Mục 2 
TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP 

 
Điều 113. Điều kiện của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp  
1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có 

ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý đấu thầu hoặc tư vấn đấu 
thầu hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu. 

2. Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại lý đấu thầu, tư vấn đấu thầu, chuyên trách 
về đấu thầu. 

3. Nhân sự có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, công bằng trong 
quá trình thực hiện công việc. 

4. Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng quá trình thực hiện công việc. 
Điều 114. Xem xét, công nhận và đăng tải thông tin về tổ chức đấu thầu 

chuyên nghiệp 
1. Tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 113 của Nghị định này lập 

hồ sơ đề nghị công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp gửi đến Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đề nghị công 
nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp. 

3. Tổ chức được Hội đồng thẩm định đánh giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy 
định tại Điều 113 của Nghị định này sẽ được công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên 
nghiệp và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Điều 115. Hoạt động của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp 
1. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đã có tên trên 

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
2. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp được ký kết hợp đồng làm đại lý đấu thầu 

hoặc tư vấn đấu thầu cho các chủ đầu tư, bên mời thầu. 
 

Mục 3 
TỔ CHUYÊN GIA  

 
Điều 116. Tổ chuyên gia  
1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 
2. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên 

gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành 
chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. 
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3. Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi 
tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:  

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; 
b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; 
c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu; 
d) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, 

kỹ thuật của gói thầu. 
4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành 

thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. 
 

Chương XII 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ 

TRONG ĐẤU THẦU 
 

Mục 1 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU 

 
Điều 117. Xử lý tình huống trong đấu thầu 
1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, 

phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước 
thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này. 

2. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá 
gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế 
giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây: 

a) Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư 
của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, 
dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu 
hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn 
phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu; 

b) Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới 
của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu. 
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3. Trường hợp sau khi lựa chọn danh sách ngắn, chỉ có ít hơn 03 nhà thầu đáp 
ứng yêu cầu thì căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu xử lý theo một trong hai cách 
sau đây:  

a) Tiến hành lựa chọn bổ sung nhà thầu vào danh sách ngắn; 
b) Cho phép phát hành ngay hồ sơ mời thầu cho nhà thầu trong danh sách ngắn. 
4. Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu 

thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ 
sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, 
kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:  

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu 
nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm 
đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc 
bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới; 

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. 
5. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì thực hiện theo các quy 

định sau đây: 
a) Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện 

pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần và phương pháp 
đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án 
chào thầu theo khả năng của mình; 

b) Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và xét duyệt trúng thầu sẽ được 
thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất 
(đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói 
thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá); tổng điểm 
tổng hợp cao nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và 
giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt 
mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần; 

c) Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu 
tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền để điều chỉnh kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu 
riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các phần; việc lựa 
chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu 
cầu về kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc đánh giá theo quy định tại Điểm b 
Khoản này; 

d) Trường hợp 01 nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có 01 hợp 
đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có 
nhiều hợp đồng. 
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6. Trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có đơn giá thấp khác thường, ảnh 
hưởng đến chất lượng gói thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ 
bằng văn bản về tính khả thi của đơn giá khác thường đó. Nếu sự giải thích của 
nhà thầu không đủ rõ, không có tính thuyết phục thì không chấp nhận đơn giá chào 
thầu đó, đồng thời coi đây là sai lệch và thực hiện hiệu chỉnh sai lệch theo quy định 
như đối với nội dung chào thiếu của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất so với yêu cầu 
của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này.  

7. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu 
chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu và ít nhất 01 nhà 
thầu trong danh sách xếp hạng có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi 
giá trị giảm giá (nếu có) thấp hơn giá gói thầu thì được phép mời nhà thầu xếp 
hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không 
được vượt giá gói thầu được duyệt. Trường hợp đàm phán không thành công, được 
mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. 

8. Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm 
giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh 
sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các 
cách sau đây:  

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã 
bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu; 

b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu 
báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu 
cần thiết. 

Trường hợp cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự thầu thì cần quy định 
rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng không quá 10 ngày, 
kể từ ngày bên mời thầu gửi văn bản đề nghị chào lại giá dự thầu cũng như quy 
định rõ việc mở các hồ sơ chào lại giá dự thầu theo quy trình mở thầu quy định tại 
Điều 29 của Nghị định này. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều 
chỉnh trước ngày mở hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng tối đa là 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị điều chỉnh song phải bảo đảm trước thời điểm hết hạn nộp hồ 
sơ chào lại giá dự thầu; 

c) Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải 
bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 
lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói 
thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách 
nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời gian tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được 
đề nghị điều chỉnh. Trường hợp đàm phán không thành công thì mời nhà thầu xếp 
hạng tiếp theo vào đàm phán. Cách thức này chỉ áp dụng đối với trường hợp gói thầu 
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áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính 
cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án, gói thầu.  

9. Trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt 
thì được phép thành lập tổ thẩm định liên ngành để yêu cầu nhà thầu làm rõ các 
yếu tố cấu thành chi phí chào thầu, xem xét các bằng chứng liên quan theo hướng 
sau đây: 

a) Các yếu tố kinh tế liên quan đến biện pháp thi công, quy trình sản xuất hoặc 
cung cấp dịch vụ; 

b) Giải pháp kinh tế được áp dụng hoặc các lợi thế đặc biệt của nhà thầu dẫn 
đến lợi thế về giá cả; 

c) Nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhân sự cung cấp cho gói thầu, trong đó 
phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; 

Trường hợp thỏa mãn được các điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c 
Khoản này thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được chấp nhận trúng 
thầu. Trường hợp để đề phòng rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm 
thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá trúng thầu và phải 
được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Nhà thầu nhận được sự trợ 
cấp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng thì hồ 
sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ bị loại. 

10. Trường hợp trong hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được đề xuất biện 
pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu, phần sai khác 
giữa khối lượng công việc theo biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu và 
khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất sẽ không bị hiệu 
chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này. Phần sai khác này 
không bị tính là sai lệch thiếu.  

11. Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn 
năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, 
chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm 
quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng 
công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức 
lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị 
phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng 
giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện 
trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải 
bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực 
hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng 
chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng 
để thay thế nhà thầu khác. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi 
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phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành 
quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông 
báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm 
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu 
rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà 
thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ 
định thầu. 

12. Trường hợp nhà thầu đang trong quá trình tham dự thầu nhưng bị sáp nhập 
hoặc chia tách thì được xem xét, quyết định việc cho phép nhà thầu đã bị sáp nhập 
hoặc chia tách đó tiếp tục tham gia đấu thầu. 

13. Trường hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không đáp 
ứng điều kiện về năng lực kỹ thuật, tài chính quy định tại Khoản 2 Điều 64 của 
Luật Đấu thầu thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. 
Trong trường hợp này, nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải khôi 
phục lại hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu trong trường hợp hồ sơ dự 
thầu hết hiệu lực và bảo đảm dự thầu của nhà thầu đã được hoàn trả hoặc giải tỏa. 

14. Trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, 
ngang nhau thì xử lý như sau: 

a) Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao hơn đối với trường hợp gói 
thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất; 

b) Trao thầu cho nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn đối với gói thầu 
áp dụng phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 

15. Ngoài trường hợp nêu tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
và 14 Điều này, khi phát sinh tình huống thì chủ đầu tư xem xét, quyết định trên cơ 
sở bảo đảm các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu 
quả kinh tế. 

 
Mục 2 

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU 
 
Điều 118. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị  
1. Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu. 
2. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp 

pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có). 
3. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo 

quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu. 
4. Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án. 
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5. Chi phí giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 8 Điều 9 của Nghị định 
này được nhà thầu có kiến nghị nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội 
đồng tư vấn đối với trường hợp kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu do người có 
thẩm quyền giải quyết. 

Điều 119. Hội đồng tư vấn  
1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn: 
a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện có thẩm quyền của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Trung ương có trách nhiệm tư vấn về 
việc giải quyết kiến nghị trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; 

b) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn cấp Bộ) là đại 
diện có thẩm quyền của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu 
thuộc các cơ quan này. Hội đồng tư vấn cấp Bộ có trách nhiệm tư vấn về việc giải 
quyết kiến nghị đối với tất cả các gói thầu thuộc dự án do Bộ trưởng; Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương quyết 
định đầu tư hoặc quản lý theo ngành, trừ gói thầu quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp tỉnh là đại diện có thẩm quyền của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp tỉnh có trách nhiệm tư vấn về việc giải quyết 
kiến nghị đối với tất cả các gói thầu thuộc dự án trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, bao gồm các gói thầu của doanh nghiệp đăng ký thành lập, hoạt 
động trên địa bàn, trừ gói thầu quy định tại Điểm a Khoản này. 

2. Thành viên Hội đồng tư vấn: 
Thành viên Hội đồng tư vấn gồm đại diện của người có thẩm quyền, đại diện 

của hiệp hội nghề nghiệp liên quan. Tùy theo tính chất của từng gói thầu và trong 
trường hợp cần thiết, ngoài thành viên nêu trên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể 
mời thêm các cá nhân tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn. 
Thành viên Hội đồng tư vấn không được là thân nhân (cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc 
cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) 
của người ký đơn kiến nghị, của các cá nhân trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự 
thầu, hồ sơ đề xuất của các cá nhân trực tiếp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
và của người ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  

3. Hoạt động của Hội đồng tư vấn: 
a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn ra quyết định thành lập Hội đồng trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu. Hội đồng tư 
vấn hoạt động theo từng vụ việc; 

b) Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có 
Báo cáo kết quả làm việc trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định; từng 
thành viên được quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý 
kiến của mình.  
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4. Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: 
a) Bộ phận thường trực giúp việc là đơn vị được giao quản lý về hoạt động đấu 

thầu nhưng không gồm các cá nhân tham gia trực tiếp thẩm định gói thầu mà nhà 
thầu có kiến nghị; 

b) Bộ phận thường trực giúp việc thực hiện các nhiệm vụ về hành chính do 
Chủ tịch Hội đồng tư vấn quy định; tiếp nhận và quản lý chi phí do nhà thầu có 
kiến nghị nộp.  

Điều 120. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu  
1. Thời gian giải quyết kiến nghị quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 92 của 

Luật Đấu thầu được tính từ ngày bộ phận hành chính của người có trách nhiệm giải 
quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị.  

2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị thông báo bằng văn bản cho nhà 
thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị trong trường hợp kiến nghị của 
nhà thầu không đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 118 của Nghị định này. 

3. Nhà thầu được quyền rút đơn kiến nghị trong quá trình giải quyết kiến nghị 
nhưng phải bằng văn bản. 

4. Trong văn bản trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu phải có 
kết luận về nội dung kiến nghị; trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là 
đúng phải nêu rõ biện pháp, cách thức và thời gian để khắc phục hậu quả (nếu có), 
đồng thời bộ phận thường trực giúp việc có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm liên đới chi trả cho nhà thầu có kiến nghị số tiền bằng số tiền 
mà nhà thầu có kiến nghị đã nộp cho Hội đồng tư vấn. Trường hợp kiến nghị của 
nhà thầu được kết luận là không đúng thì trong văn bản trả lời phải giải thích rõ lý do. 

 
Chương XIII 

XỬ LÝ VI PHẠM, KIỂM TRA, GIÁM SÁT  
VÀ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 

 
Mục 1 

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG ĐẤU THẦU 
 
Điều 121. Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu 
1. Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật 

về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế hoạch và đầu tư. 

2. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
vi phạm quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và Khoản 8 Điều 12 của Nghị 
định này. 
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3. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu 
mà cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật về hình sự. 

4. Đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị 
xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

Điều 122. Hình thức cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu 
Tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu 

thầu đối với tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:  
1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với một trong 

các hành vi vi phạm các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 89 của Luật Đấu thầu. 
2. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm đối với một trong 

các hành vi vi phạm các Khoản 8 và 9 Điều 89 của Luật Đấu thầu. 
3. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 01 năm đối với một trong 

các hành vi vi phạm các Khoản 6 và 7 Điều 89 của Luật Đấu thầu. 
4. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 05 năm đối với hành vi vi 

phạm việc sử dụng lao động quy định tại Khoản 8 Điều 12 của Nghị định này. 
Điều 123. Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu 
1. Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu 

để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp 
luật liên quan của tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động đấu thầu bằng cách 
ban hành quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 73, Khoản 10 Điều 74 
và Điểm e Khoản 2 Điều 75 của Luật Đấu thầu. 

2. Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, tuyên bố vô 
hiệu đối với các quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu, cụ thể như sau: 

a) Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được áp 
dụng khi có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 
có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật 
có liên quan dẫn đến không bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh 
tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế hoặc làm sai lệch kết quả lựa 
chọn nhà thầu; 

b) Biện pháp đình chỉ được áp dụng để khắc phục ngay vi phạm đã xảy ra và 
được thực hiện đến trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Biện pháp 
không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện từ ngày phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu đến trước khi ký kết hợp đồng; trong trường hợp cần thiết có 
thể áp dụng sau khi ký kết hợp đồng; 

c) Trong văn bản đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu phải 
nêu rõ lý do, nội dung, biện pháp và thời gian để khắc phục vi phạm về đấu thầu; 
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d) Biện pháp tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của chủ đầu tư, bên mời 
thầu do người có thẩm quyền quyết định khi phát hiện các quyết định của chủ đầu 
tư, bên mời thầu không phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật có 
liên quan. 

Điều 124. Bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về đấu thầu 
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại thì 

phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật về bồi thường 
thiệt hại và các quy định khác của pháp luật liên quan. 

 
Mục 2 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 
 

Điều 125. Kiểm tra hoạt động đấu thầu 
1. Kiểm tra hoạt động đấu thầu được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột 

xuất khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hoặc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra về 
công tác đấu thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Phương thức kiểm tra bao 
gồm kiểm tra trực tiếp, yêu cầu báo cáo.  

2. Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước 
chỉ đạo việc kiểm tra hoạt động đấu thầu đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của mình và các dự án do mình quyết định đầu tư nhằm mục đích quản lý, điều 
hành và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu bảo đảm đạt được mục tiêu đẩy nhanh tiến 
độ, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.  

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu trên 
phạm vi cả nước. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 
ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các 
doanh nghiệp nhà nước chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu khi có yêu cầu 
của người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra về công tác đấu thầu. Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu tại địa phương mình.  

4. Kiểm tra đấu thầu bao gồm kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. 
a) Nội dung kiểm tra định kỳ bao gồm: 
- Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác 

đấu thầu, phân cấp trong đấu thầu; 
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- Kiểm tra công tác đào tạo về đấu thầu; 
- Kiểm tra việc cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt 

động đấu thầu; 
- Kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời 

quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn 
nhà thầu; 

- Kiểm tra nội dung hợp đồng ký kết và việc tuân thủ các căn cứ pháp lý trong 
việc ký kết và thực hiện hợp đồng; 

- Kiểm tra trình tự và tiến độ thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu đã duyệt; 

- Kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu; 
- Kiểm tra việc triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi về 

công tác đấu thầu. 
b) Nội dung kiểm tra đột xuất: Căn cứ theo yêu cầu kiểm tra đột xuất, quyết 

định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra quy định các nội dung kiểm tra cho phù hợp. 
5. Sau khi kết thúc kiểm tra, phải có báo cáo, kết luận kiểm tra. Cơ quan kiểm 

tra có trách nhiệm theo dõi việc khắc phục các tồn tại (nếu có) đã nêu trong kết 
luận kiểm tra. Trường hợp phát hiện có sai phạm thì cần đề xuất biện pháp xử lý 
hoặc chuyển cơ quan thanh tra, điều tra để xử lý theo quy định.  

6. Nội dung kết luận kiểm tra bao gồm: 
a) Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại đơn vị được kiểm tra; 
b) Nội dung kiểm tra; 
c) Nhận xét; 
d) Kết luận; 
đ) Kiến nghị. 
Điều 126. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu 
1. Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt 

động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện của chủ đầu tư, bên mời 
thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của 
pháp luật về đấu thầu. 

2. Người có thẩm quyền quyết định và chỉ đạo việc giám sát, theo dõi hoạt 
động đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm do mình quyết 
định khi thấy cần thiết; tập trung giám sát, theo dõi đối với các chủ đầu tư, bên mời 
thầu có thắc mắc, kiến nghị, đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, 
các gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật.  
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3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức việc giám sát, theo dõi hoạt động 
đấu thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, đơn vị được giao nhiệm vụ 
quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc các cơ quan này có trách nhiệm chủ trì, tổ 
chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối với trường hợp Bộ trưởng; Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương là 
người có thẩm quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức việc giám sát, theo 
dõi hoạt động đấu thầu đối với các dự án do địa phương quyết định đầu tư hoặc 
quản lý.  

4. Nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong việc tuân thủ quy định 
pháp luật về đấu thầu, bao gồm: 

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 
b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;  
c) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: Chất lượng báo cáo đánh giá hồ sơ 

dự thầu, hồ sơ đề xuất; thương thảo hợp đồng; 
d) Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 
đ) Hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Quá trình hoàn thiện hợp đồng, nội dung 

hợp đồng ký kết và việc tuân thủ các căn cứ pháp lý trong việc ký kết và thực hiện 
hợp đồng. 

5. Phương thức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: 
a) Đối với các gói thầu cần được tổ chức giám sát, theo dõi thì người có thẩm 

quyền thông báo bằng văn bản tới các chủ đầu tư, bên mời thầu;  
b) Bên mời thầu có trách nhiệm công khai tên, địa chỉ liên hệ của cá nhân hoặc 

đơn vị giám sát, theo dõi cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu; 

c) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến quá trình lựa 
chọn nhà thầu cho cá nhân hoặc đơn vị giám sát, theo dõi khi nhận được yêu cầu 
bằng văn bản; 

d) Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định pháp luật về đấu 
thầu, cá nhân hoặc đơn vị thực hiện việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu phải 
có trách nhiệm báo cáo kịp thời bằng văn bản đến người có thẩm quyền để có 
những biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm hiệu quả của quá trình tổ chức lựa chọn 
nhà thầu. 

6. Trách nhiệm của cá nhân hoặc đơn vị giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: 
a) Trung thực, khách quan; không gây phiền hà cho chủ đầu tư, bên mời thầu 

trong quá trình giám sát, theo dõi; 
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b) Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ 
quá trình giám sát, theo dõi; 

c) Tiếp nhận thông tin phản ánh của nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan 
đến quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu đang thực hiện giám sát, theo dõi; 

d) Bảo mật thông tin theo quy định; 
đ) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu và 

pháp luật khác có liên quan. 
 

Chương XIV 
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 
Điều 127. Mẫu hồ sơ đấu thầu 
1. Mẫu hồ sơ đấu thầu bao gồm: Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu; mẫu hồ sơ 

mời quan tâm; mẫu hồ sơ mời sơ tuyển; mẫu hồ sơ mời thầu; mẫu hồ sơ yêu cầu; 
mẫu báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; mẫu báo cáo thẩm định 
kết quả lựa chọn nhà thầu và các mẫu khác.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm ban hành mẫu hồ sơ đấu thầu.  
Điều 128. Quản lý nhà thầu  
1. Trách nhiệm của nhà thầu: 
a) Phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm d 

Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu; 
b) Thường xuyên cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình trên 

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
c) Đối với nhà thầu nước ngoài, ngoài các trách nhiệm quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản này, còn phải thực hiện các trách nhiệm sau đây: 
- Sau khi được lựa chọn để thực hiện các gói thầu trên lãnh thổ Việt Nam, nhà 

thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, 
xuất cảnh; nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa; đăng ký tạm trú, tạm vắng; chế độ kế 
toán, thuế và các quy định khác của pháp luật Việt Nam liên quan, trừ trường hợp 
có quy định khác trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết; 

- Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng ký kết với nhà thầu nước ngoài có 
hiệu lực, chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản về thông 
tin nhà thầu trúng thầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ quản lý ngành và Sở Kế 
hoạch và Đầu tư ở địa phương nơi triển khai dự án để tổng hợp và theo dõi; 

d) Nhà thầu nước ngoài được lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu không 
phải xin cấp giấy phép thầu. 
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2. Quản lý đối với nhà thầu phụ: 
a) Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu 
phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải 
chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối 
với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện; 

b) Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 
công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong 
hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; 

c) Nhà thầu chính chịu trách nhiệm lựa chọn, sử dụng các nhà thầu phụ có 
năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện các công việc được giao. 
Trường hợp là nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, việc đánh 
giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định nêu 
trong hồ sơ mời thầu; 

d) Nhà thầu chính chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ cho nhà 
thầu phụ theo đúng thỏa thuận giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu nhà 
thầu; danh sách nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu; tổng hợp, cung cấp thông 
tin về nhà thầu cho các tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm phục vụ việc công khai, 
minh bạch thông tin và cạnh tranh lành mạnh trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

 
Chương XV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 129. Hướng dẫn thi hành  
1. Đối với những gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 01 

tháng 7 năm 2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu không phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 
thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.  

Đối với hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu được phát hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì thực hiện theo quy định 
của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, Nghị định số 
85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 
tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên quan. 
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2. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành, việc triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu phải căn cứ theo Luật 
Đấu thầu số 43/2013/QH13. Trong thời gian Nghị định này chưa có hiệu lực thi 
hành thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 
68/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan, nhưng bảo đảm không 
trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. 

3. Đối với việc mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, 
việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch được thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013; các hình 
thức lựa chọn nhà thầu khác được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13 và Nghị định này. 

4. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn được tham gia các hoạt động đấu thầu theo 
quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 nhưng phải tự cập nhật 
các nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành.  

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: 
a) Quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết các nội dung 

sau đây: 
- Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy 

định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 và Điểm e Khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13;  

- Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho các cá nhân thuộc diện phải 
có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 và Điểm c Khoản 1 
Điều 19 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

- Hoạt động của các tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 32 
của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

b) Hướng dẫn thực hiện các nội dung cần thiết khác của Nghị định này để đáp 
ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu. 

6. Bộ Tài chính: 
a) Hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp; 

b) Công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung; 
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c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện mua sắm 
tập trung; 

d) Hướng dẫn về các chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu. 
7. Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn thực hiện việc đấu thầu thuốc phục vụ công tác 

phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ 
bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác trong các cơ sở y tế. 

8. Bộ Công Thương: 
a) Hướng dẫn thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá của các nhà thầu trúng thầu; 
b) Công bố danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được, danh mục hàng hóa 

thông dụng được phép nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam. 
9. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và 

các cơ quan quản lý ngành liên quan để ban hành quy định về mức lương của các 
loại chuyên gia tư vấn trong nước, làm cơ sở cho việc xác định giá trị hợp đồng tư 
vấn áp dụng loại hợp đồng theo thời gian quy định tại Khoản 4 Điều 62 của Luật 
Đấu thầu số 43/2013/QH13. 

10. Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn định mức nhân công trong các hoạt 
động tư vấn xây dựng, làm cơ sở cho việc xác định giá hợp đồng tư vấn áp dụng 
loại hợp đồng theo thời gian quy định tại Khoản 4 Điều 62 của Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13. 

11. Các Bộ, ngành trong phạm vi quản lý của mình phải công bố danh mục 
hàng hóa trong nước đã sản xuất được và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.  

12. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của mình hướng dẫn 
chi tiết một số nội dung của Nghị định này (nếu cần thiết) nhưng bảo đảm không 
trái với các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định này. 

13. Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan khác ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phân công lãnh đạo 
phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu và giao nhiệm vụ cho 
một đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đấu thầu trong phạm vi 
quản lý của ngành hoặc địa phương mình. Trong quá trình thực hiện Nghị định 
này, nếu có những phát sinh, vướng mắc cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định. Định kỳ hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh 
nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập phải gửi báo cáo tình hình 
thực hiện công tác đấu thầu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ.  
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Điều 130. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.  
Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và 
lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định 
số 50/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp 
dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định hết hiệu lực thi hành./. 
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