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THÔNG TƯ  
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ  

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT  
 

Căn cứ Điều 54 của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 
2005 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao tại khoản 3 Điều 34 của Nghị định 
số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi 
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu 
tư dự án có sử dụng đất như sau:  

 
Phần thứ nhất 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
I. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 

1. Đầu tư dự án quan trọng được xác định trong quy hoạch ngành gắn với 
quyền sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao 
có từ hai nhà đầu tư  trở lên quan tâm tham dự; 

2. Đầu tư dự án có sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với 
giá trị thương mại cao nằm trong quy hoạch xây dựng chi tiết theo tỷ lệ 1/2000 
của địa phương; 

3. Đầu tư dự án cần lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh nhà ở 
thương mại, bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai; 

4. Đầu tư dự án có sử dụng các khu đất, quỹ đất thuộc quyền quản lý, sử 
dụng của cơ quan nhà nước, của địa phương, của doanh nghiệp nhà nước nếu 
không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 
theo quy định của Thông tư này; 

Đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; các dự án lựa chọn 
nhà đầu tư cho các dự án, chương trình xã hội hoá; các dự án lựa chọn nhà đầu tư 
nhưng không thu tiền sử dụng đất thì không áp dụng Thông tư này. 
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II. §èi t−îng ¸p dông 

1. Tæ chøc, c¬ quan nhμ n−íc, doanh nghiÖp nhμ n−íc cã dù ¸n thuéc 
ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Th«ng t− nμy; 

2. Nhμ ®Çu t− trong vμ ngoμi n−íc tham gia qu¸ tr×nh lùa chän nhμ ®Çu t− 
®Ó thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Th«ng t− nμy. 

 
III. Gi¶i thÝch tõ ng÷ 

Trong Th«ng t− nμy, c¸c thuËt ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 

1. “Lùa chän nhμ ®Çu t−” lμ qu¸ tr×nh ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu ®Ó x¸c 
®Þnh nhμ ®Çu t− ®¸p øng yªu cÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu vÒ 
n¨ng lùc, kinh nghiÖm vμ cã ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt, vÒ mÆt tμi chÝnh lμ kh¶ thi 
vμ hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö dông ®Êt; 

2. “Quü ®Êt, khu ®Êt” bao gåm c¸c diÖn tÝch ®Êt thuéc quyÒn qu¶n lý, sö 
dông cña Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng, doanh nghiÖp nhμ n−íc; c¸c diÖn tÝch ®Êt hiÖn h÷u 
thuéc quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt cña c¸c ®Þa ph−¬ng do mét hay nhiÒu thμnh phÇn 
®ang qu¶n lý, sö dông, kÓ c¶ hé d©n, doanh nghiÖp, c¬ quan nhμ n−íc; 

3. “Ng−êi cã thÈm quyÒn” lμ ng−êi cã quyÒn phª duyÖt danh môc dù ¸n, 
kÕt qu¶ lùa chän nhμ ®Çu t−, hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ yªu cÇu. Ng−êi cã thÈm 
quyÒn ®èi víi dù ¸n quan träng quèc gia lμ Thñ t−íng ChÝnh phñ, ®èi víi c¸c dù 
¸n kh¸c lμ Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, 
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn khi 
®−îc ph©n cÊp, Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhμ n−íc; 

4. “Bªn mêi thÇu” lμ c¬ quan, tæ chøc ®−îc ng−êi cã thÈm quyÒn giao 
nhiÖm vô tæ chøc lùa chän nhμ ®Çu t−; ®èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng, bªn mêi thÇu lμ 
c¸c së chuyªn ngμnh hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn khi ®−îc Chñ tÞch Uû ban 
nh©n d©n cÊp tØnh giao nhiÖm vô hoÆc bé phËn chuyªn m«n thuéc cÊp huyÖn khi 
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn lμ ng−êi cã thÈm quyÒn; 

5. “Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu” bao gåm c¸c c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc, kinh 
nghiÖm vμ am hiÓu c¸c néi dung cô thÓ t−¬ng øng cña dù ¸n ®−îc bªn mêi thÇu 
thμnh lËp hoÆc lùa chän sö dông theo quy ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, hå s¬ 
®Ò xuÊt; 

6. “Gi¸ sμn” lμ tæng møc ®Çu t− dù kiÕn do Bªn mêi thÇu x¸c ®Þnh theo 
møc gi¸ trung b×nh nªu trong hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ yªu cÇu vμ ®−îc ng−êi cã 
thÈm quyÒn hoÆc ng−êi ®−îc uû quyÒn phª duyÖt lμm c¨n cø ®Ó xÐt chän nhμ 
®Çu t−; 

7. “Hå s¬ mêi thÇu” lμ toμn bé tμi liÖu sö dông cho ®Êu thÇu, bao gåm c¸c 
yªu cÇu cho mét dù ¸n lμm c¨n cø ph¸p lý cho nhμ ®Çu t− chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu 
vμ ®Ó Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu ®¸nh gi¸, lùa chän nhμ ®Çu t−; lμ c¨n cø cho viÖc 
®μm ph¸n vμ ký kÕt hîp ®ång; 

8. “Hå s¬ yªu cÇu” lμ toμn bé tμi liÖu sö dông cho chØ ®Þnh thÇu, bao gåm 
c¸c yªu cÇu cho mét dù ¸n lμm c¨n cø ph¸p lý cho nhμ ®Çu t− ®−îc ®Ò nghÞ chØ 
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®Þnh chuÈn bÞ hå s¬ ®Ò xuÊt vμ ®Ó Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò xuÊt 
nh»m chøng minh sù ®¸p øng cña nhμ ®Çu t− ®−îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu theo yªu 
cÇu cña hå s¬ yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt vμ tμi 
chÝnh; lμ c¨n cø ®Ó ®μm ph¸n vμ ký kÕt hîp ®ång; 

9. “Hå s¬ dù thÇu vμ hå s¬ ®Ò xuÊt” lμ toμn bé tμi liÖu ®−îc nhμ ®Çu t− 
chuÈn bÞ vμ nép cho bªn mêi thÇu ®Ó ®Ò xuÊt thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n theo yªu cÇu 
cña hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu. 

IV. C«ng bè danh môc dù ¸n cÇn lùa chän nhμ ®Çu t− 

1. Trong ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh vμ theo quy ®Þnh hiÖn hμnh cña ph¸p 
luËt, sau khi ®−îc Héi ®ång nh©n d©n th«ng qua, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh 
ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt danh môc dù ¸n cã sö dông ®Êt thuéc quy ho¹ch x©y dùng 
chi tiÕt cña ®Þa ph−¬ng cÇn lùa chän nhμ ®Çu t− trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Së chuyªn 
ngμnh hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã liªn quan. 

2. Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vμ c¸c 
c¬ quan kh¸c ë Trung −¬ng; Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhμ 
n−íc cã c¸c khu ®Êt, quü ®Êt ®ang thuéc quyÒn qu¶n lý, sö dông tr−íc ®ã ®· ®−îc 
Nhμ n−íc giao hoÆc chÊp thuËn ®Þa ®iÓm cña c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng tù ®Çu t− th× phª duyÖt 
danh môc dù ¸n cÇn lùa chän nhμ ®Çu t−.    

3. Ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt danh môc dù ¸n cã sö dông ®Êt cÇn 
lùa chän nhμ ®Çu t−, Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè trªn B¸o §Êu thÇu 3 kú 
liªn tiÕp danh môc dù ¸n nμy (tiÕng ViÖt ®èi víi ®Êu thÇu trong n−íc; tiÕng ViÖt vμ 
tiÕng Anh ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ). Ngoμi viÖc ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu, Bªn mêi 
thÇu cã thÓ ®¨ng t¶i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn 
thuËn lîi trong viÖc tiÕp cËn th«ng tin cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã quan t©m. Néi 
dung th«ng tin c«ng bè ph¶i b¶o ®¶m tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p 
luËt vÒ ®Êt ®ai, ph¸p luËt vÒ nhμ ë, ph¸p luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n vμ ph¸p luËt 
vÒ ®Çu t−, trong ®ã ph¶i bao gåm ph−¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th−êng, hç trî vμ t¸i ®Þnh 
c− khi Nhμ n−íc thu håi ®Êt do Tæ thøc ph¸t triÓn quü ®Êt hoÆc Héi ®ång båi th−êng, 
hç trî vμ t¸i ®Þnh c− ë ®Þa ph−¬ng lËp. 

4. Thêi gian dμnh cho nhμ ®Çu t− quan t©m ®¨ng ký tham dù ph¶i b¶o ®¶m 
tèi thiÓu 30 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng t¶i ®Çu tiªn. C¸c nhμ ®Çu t− quan t©m ®Òu cã 
quyÒn ®−îc ®¨ng ký tham gia theo quy ®Þnh hiÖn hμnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t−, 
ph¸p luËt vÒ nhμ ë, ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vμ ph¸p luËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n. 
Bªn mêi thÇu kh«ng ®−îc tõ chèi bÊt cø nhμ ®Çu t− nμo còng nh− kh«ng ®−îc sö 
dông bÊt cø ®iÒu kiÖn nμo tr¸i quy ®Þnh ®Ó h¹n chÕ sù tham gia cña c¸c nhμ ®Çu t−. 

5. HÕt thêi h¹n ®¨ng ký tham dù theo th«ng tin c«ng bè quy ®Þnh t¹i 
kho¶n 4 Môc nμy, Bªn mêi thÇu ®¨ng t¶i danh s¸ch nhμ ®Çu t− ®¨ng ký tham dù 
trªn B¸o §Êu thÇu vμ tiÕn hμnh mêi thÇu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 Môc III PhÇn 
thø ba cña Th«ng t− nμy. 
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 V. §iÒu kiÖn tæ chøc lùa chän nhμ ®Çu t− 

Bªn mêi thÇu chØ ®−îc tæ chøc lùa chän nhμ ®Çu t− ®Ó thùc hiÖn ®Çu t− dù 
¸n cã sö dông ®Êt khi ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 

1. Cã quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt tû lÖ 1/2000 ®−îc phª duyÖt; 

2. Dù ¸n thuéc danh môc ®· ®−îc c«ng bè theo quy ®Þnh t¹i Môc IV PhÇn 
thø nhÊt cña Th«ng t− nμy; 

3. Cã ph−¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th−êng, hç trî vμ t¸i ®Þnh c− ®èi víi khu 
®Êt, quü ®Êt sÏ lùa chän nhμ ®Çu t− ®Ó ®Çu t− dù ¸n; 

4. Cã kÕ ho¹ch lùa chän nhμ ®Çu t− ®−îc phª duyÖt; 

5. Cã hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu ®−îc phª duyÖt.  

VI. §iÒu kiÖn tham dù thÇu ®èi víi nhμ ®Çu t− 

Khi cã nhu cÇu ®Çu t− ®èi víi dù ¸n thuéc danh môc ®−îc c«ng bè, nhμ 
®Çu t− ph¶i b¶o ®¶m cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®Ó ®−îc tham gia: 

1. Cã t− c¸ch ph¸p nh©n ®èi víi nhμ ®Çu t− lμ tæ chøc hoÆc cã n¨ng lùc 
hμnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi nhμ ®Çu t− c¸ nh©n; 

2. Cã vèn thuéc së h÷u cña m×nh dù kiÕn dμnh ®Ó ®Çu t− thùc hiÖn dù ¸n 
kh«ng thÊp h¬n 15% tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n cã quy m« sö dông ®Êt d−íi 20 
ha vμ kh«ng thÊp h¬n 20% tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n cã quy m« sö dông ®Êt tõ 
20 ha trë lªn.  

3. Cã tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n do nhμ ®Çu t− tù ®Ò xuÊt trong hå s¬ dù 
thÇu hoÆc hå s¬ ®Ò xuÊt nh−ng b¶o ®¶m kh«ng thÊp h¬n gi¸ sμn theo quy ®Þnh 
trong hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu. Tr−êng hîp liªn danh tham dù thÇu, 
vèn thuéc së h÷u ®−îc tÝnh theo tæng sè vèn mμ c¸c nhμ ®Çu t− tham gia trong 
liªn danh cam kÕt vèn trong v¨n b¶n tho¶ thuËn liªn danh;  

4. §¶m b¶o kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vμ c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn dù ¸n 
th«ng qua cam kÕt cho vay vèn cña ng©n hμng hoÆc tæ chøc tÝn dông, tμi chÝnh; 

5. ChØ ®−îc tham dù thÇu trong mét ®¬n dù thÇu theo h×nh thøc ®éc lËp 
hoÆc liªn danh gi÷a nhiÒu nhμ ®Çu t−. Trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải 
có văn bản thỏa thuận quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm 
chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh; 

6. Trường hợp sau khi được lựa chọn, nếu quy hoạch sử dụng khu đất, 
quỹ đất được điều chỉnh theo hướng tăng hệ số sử dụng đất hoặc tăng diện tích 
sử dụng công trình xây dựng thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm hỗ trợ bổ sung 
số tiền cho Nhà nước tương ứng với giá trị gia tăng do điều chỉnh quy hoạch. 
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Phần thứ hai 
Quy ®Þnh vÒ lùa chän nhμ ®Çu t− 

 
I. H×nh thøc lùa chän nhμ ®Çu t− vμ ph−¬ng thøc ®Êu thÇu 

1. H×nh thøc lùa chän nhμ ®Çu t− 

a) §Êu thÇu: ViÖc ®Êu thÇu ®−îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n cã tõ 2 
nhμ ®Çu t− trë lªn quan t©m ®¨ng ký tham dù, cô thÓ nh− sau: 

− §Êu thÇu quèc tÕ: ¸p dông ®èi víi ®Çu t− tÊt c¶ c¸c dù ¸n kh«ng thuéc 
diÖn bÞ cÊm hoÆc h¹n chÕ ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt chuyªn ngμnh; 

− §Êu thÇu trong n−íc: ¸p dông ®èi víi ®Çu t− c¸c dù ¸n kh«ng ¸p dông 
®Êu thÇu quèc tÕ hoÆc ®· tæ chøc c«ng bè danh môc dù ¸n mμ kh«ng cã nhμ ®Çu 
t− n−íc ngoμi quan t©m tham dù. 

b) ChØ ®Þnh thÇu: §−îc ¸p dông trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 

− Trong thêi h¹n c«ng bè danh môc dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i Môc IV 
PhÇn thø nhÊt cña Th«ng t− nμy mμ chØ cã duy nhÊt mét nhμ ®Çu t− ®¨ng ký 
tham dù; 

− Dù ¸n cÊp b¸ch do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ 
cña c¸c Bé ngμnh, ®Þa ph−¬ng, doanh nghiÖp nhμ n−íc vμ b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña 
Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−. 

2. Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu 
Áp dông ph−¬ng thøc ®Êu thÇu mét giai ®o¹n víi hai tói hå s¬ gåm hå s¬ ®Ò 

xuÊt vÒ mÆt kü thuËt (kÓ c¶ c¸c néi dung vÒ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm cña nhμ ®Çu t−) 
vμ hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ mÆt tμi chÝnh. Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt ®−îc më t¹i lÔ më 
thÇu lÇn 1 theo thêi ®iÓm ®ãng thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ tr−íc, c¸c nhμ ®Çu t− ®−îc ®¸nh gi¸ 
lμ ®¹t yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm vμ vÒ mÆt kü thuËt míi ®−îc më tiÕp tói hå 
s¬ ®Ò xuÊt vÒ mÆt tμi chÝnh t¹i lÔ më thÇu lÇn 2 ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tμi chÝnh. 

II. B¶o ®¶m dù thÇu  

1. B¶o ®¶m dù thÇu lμ viÖc nhμ ®Çu t− thùc hiÖn mét trong c¸c biÖn ph¸p 
®Æt cäc, ký quü hoÆc nép th− b¶o l·nh theo yªu cÇu trong hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ 
yªu cÇu ®Ó b¶o ®¶m tr¸ch nhiÖm dù thÇu cña m×nh trong thêi gian x¸c ®Þnh theo 
yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ yªu cÇu.  

2. B¶o ®¶m dù thÇu ¸p dông ®èi víi c¶ hai h×nh thøc ®Êu thÇu vμ chØ ®Þnh 
thÇu. Gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu ®−îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ yªu cÇu 
theo mét møc x¸c ®Þnh t−¬ng ®−¬ng tõ 1% ®Õn 3% gi¸ sμn quy ®Þnh trong hå s¬ 
mêi thÇu, hå s¬ yªu cÇu. 

3. Thêi gian cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu b»ng thêi gian cã hiÖu lùc 
cña hå s¬ dù thÇu, hå s¬ ®Ò xuÊt céng víi 30 ngμy; tr−êng hîp cÇn gia h¹n hiÖu 
lùc cña hå s¬ dù thÇu, hå s¬ ®Ò xuÊt th× Bªn mêi thÇu ph¶i yªu cÇu nhμ ®Çu t− gia 
h¹n thêi gian cã hiÖu lùc t−¬ng øng cña b¶o ®¶m dù thÇu. 
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4. B¶o ®¶m dù thÇu ph¶i ®−îc Bªn mêi thÇu hoμn tr¶ cho nhμ ®Çu t− kh«ng ®−îc 
lùa chän trong vßng 30 ngμy kÓ tõ ngμy th«ng b¸o kÕt qu¶; ®èi víi nhμ ®Çu t− ®−îc lùa 
chän th× sÏ ®−îc hoμn tr¶ b¶o ®¶m dù thÇu trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 10 ngμy kÓ tõ 
ngμy Bªn mêi thÇu nhËn ®−îc b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cña nhμ ®Çu t−. 

5. Nhà đầu tư sẽ bị tịch thu bảo đảm dự thầu; hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề 
xuất bị loại trong các trường hợp sau: 

a) Sau khi đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất, nhà đầu tư tuyên bố rút hồ sơ hoặc từ bỏ trách nhiệm tiếp tục tham dự thầu; 

b) Nhà đầu tư không tiến hành đàm phán hợp đồng với bên mời thầu theo 
thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc theo thời gian đã 
được nhà đầu tư và bên mời thầu thoả thuận; 

c) Sau khi hoàn tất việc đàm phán hợp đồng, nhà đầu tư không ký kết hợp 
đồng hoặc không thực hiện bảo đảm thực hiện đầu tư dự án trong thời hạn theo 
quy định trong hợp đồng đã ký; 

d) Nhà đầu tư có hành vi vi phạm trong quá trình đấu thầu theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu. 

Việc quản lý và sử dụng số tiền bảo đảm dự thầu tịch thu từ nhà đầu tư được 
thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.  

 
III. B¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n 

1. B¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n lμ viÖc nhμ ®Çu t− ph¶i thùc hiÖn mét 
trong c¸c biÖn ph¸p nh− ®Æt cäc, ký quü, nép th− b¶o l·nh theo quy ®Þnh trong 
hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ yªu cÇu ®Ó b¶o ®¶m nhμ ®Çu t− tiÕn hμnh triÓn khai thùc 
hiÖn ®Çu t− dù ¸n theo hîp ®ång ®−îc ký kÕt.  

2. B¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n ¸p dông ®èi víi c¶ hai h×nh thøc ®Êu 
thÇu vμ chØ ®Þnh thÇu vμ nhμ ®Çu t− ph¶i thùc hiÖn tr−íc khi hîp ®ång cã hiÖu 
lùc. Gi¸ trÞ b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n ®−îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, 
hå s¬ yªu cÇu theo mét møc x¸c ®Þnh t−¬ng ®−¬ng tõ 5% ®Õn 10% tæng møc ®Çu 
t− cña nhμ ®Çu t− ®−îc lùa chän. Tr−êng hîp dù ¸n ®−îc thùc hiÖn theo ph©n kú 
®Çu t− th× b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n sÏ ®−îc ¸p dông theo møc ®Çu t− cña 
tõng kú ®Çu t−. 

3. Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n ®−îc tÝnh tõ 
khi hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Õn khi nhμ ®Çu t− hoμn tÊt c«ng t¸c ®Çu t− x©y dùng 
dù ¸n ®Ó chuyÓn sang giai ®o¹n kinh doanh, khai th¸c. 

4. Nhà đầu tư sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện ®Çu t− dự án và bị thu hồi 
giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau: 

a) Không tiến hành lập dự án và thực hiện dự án theo quy định trong hợp 
đồng đã ký kết; 

b) Chuyển nhượng dự án khi chưa hoàn thành công tác xây dựng theo quy 
định trong hợp đồng; 
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c) Trong quá trình tiến hành thực hiện ®Çu t− dự án, nhà đầu tư không thực 
hiện việc hỗ trợ số tiền cho Nhà nước theo cam kết trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất hoặc hỗ trợ bổ sung số tiền cho Nhà nước tương ứng với giá trị gia tăng do điều 
chỉnh quy hoạch theo hướng tăng hệ số sử dụng đất hoặc tăng diện tích sử dụng công 
trình xây dựng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh. 

Việc quản lý và sử dụng số tiền bảo đảm thực hiện ®Çu t− dự án tịch thu từ 
nhà ®Çu t− được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngân 
sách nhà nước.  

  
IV. Ngôn ngữ và chi phí tổ chức đấu thầu 
1. Ngôn ngữ trong đấu thầu 
Ngôn ngữ trong đấu thầu là ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

dự thầu (đối với đấu thầu) hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất (đối với chỉ định 
thầu) và các tài liệu trao đổi giữa Bên mời thầu và nhà đầu tư tham dự thầu là 
tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu có thể được lập bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh. Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng tiếng Anh thì hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất phải bằng tiếng Anh. Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì cần quy định nhà đầu tư có thể lựa 
chọn một trong hai thứ ngôn ngữ đó để lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. 

2. Chi phí thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: 
a) Chi phí để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bao gồm chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ 
đề xuất, thẩm định. Chi phí lựa chọn nhà đầu tư được sử dụng từ nguồn bán hồ 
sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định hiện hành; trường hợp không đủ thì 
Bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền để thu xếp chi phí từ ngân sách hoặc 
các nguồn khác của Bộ, ngành, địa phương. Bên mời thầu chịu trách nhiệm quản 
lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho các nhà đầu tư quan tâm 
với mức giá bán một bộ hồ sơ do Bên mời thầu quyết định căn cứ quy mô, tính 
chất của dự án nhưng tối đa không quá 30.000.000 đồng đối với đấu thầu trong 
nước; tối đa không quá 5.000 USD đối với đấu thầu quốc tế. 

 
V. Phân cấp phê duyệt và thẩm định trong việc lựa chọn nhà đầu tư 
1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, việc phân cấp được thực hiện như sau:  
a) Bên mời thầu là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

khác ở Trung ương, doanh nghiệp nhà nước, địa phương nơi có dự án. Người đứng 
đầu Bên mời thầu có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên cơ 
sở văn bản thẩm định của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của mình. Bên 
mời thầu có trách nhiệm ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn. 
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b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

2. Đối với dự án ở địa phương, tuỳ theo quy mô, tính chất của từng dự án mà 
thẩm quyền phê duyệt trực tiếp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (trường hợp được phân cấp) quyết định kết quả lựa 
chọn nhà đầu tư: 

a) Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 
− Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

hoặc uỷ quyền cho người đứng đầu của Bên mời thầu (là sở chuyên môn trực thuộc) 
phê duyệt; 

− Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;  
− Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong trường hợp Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh trực tiếp xem xét, phê duyệt. 

b) Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp huyện: 
− Bên mời thầu là đơn vị chuyên môn thuộc huyện được phân công; 
− Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 
− Bộ phận kế hoạch- tài chính ở cấp huyện là đơn vị thẩm định các nội 

dung về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư để làm cơ 
sở cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt. 

3. Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Hội đồng quản 
trị hoặc giám đốc doanh nghiệp nhà nước: Việc xác định đơn vị, tổ chức trực thuộc 
làm Bên mời thầu, cơ quan, tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư do thủ trưởng các cơ quan nói trên quyết định. 

 
VI. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 

 1. Thêi gian ph¸t hμnh hå s¬ mêi thÇu tèi thiÓu lμ 10 ngμy kÓ tõ ngμy ®Çu 
tiªn ®¨ng t¶i th«ng b¸o mêi thÇu trªn B¸o §Êu thÇu; thêi gian ph¸t hμnh hå s¬ 
yªu cÇu tèi thiÓu 5 ngμy kÓ tõ ngμy ®Çu tiªn göi th− mêi thÇu. 

2. Thời gian dành cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối 
thiểu là 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế 
kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho đến thời điểm 
đóng thầu. Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sau khi đã 
phát hành, Bên mời thầu thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư đã nhận hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu là 15 ngày đối với 
đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 
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3. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được quy định 
cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng tối đa là 210 ngày kể từ thời 
điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà đầu tư 
gia hạn một hoặc nhiều lần thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ ®Ò 
xuÊt nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn này không quá 30 ngày. 
 4. Thêi gian ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, hå s¬ đề xuất tèi ®a lμ 60 ngμy ®èi 
víi ®Êu thÇu trong n−íc, 90 ngμy ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ kÓ tõ ngμy ®ãng thÇu 
®Õn khi Bªn mêi thÇu hoμn thμnh vμ göi b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ lùa chän nhμ ®Çu t− 
tr×nh ng−êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 

 5. Thời gian thẩm định từng nội dung về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và 
kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 30 ngày; trường hợp thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thẩm định tối đa là 45 ngày. 
 6. Thời gian xem xét, phê duyệt đối với từng nội dung về hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận 
được báo cáo thẩm định của cơ quan, đơn vị thẩm định. 

 
 

Phần thứ ba 
LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

 
I. Quy trình tổng quát lựa chọn nhà đầu tư  
Quy trình lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng đối với đấu thầu và chỉ định 

thầu, bao gồm: 
1. Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; 
2. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; 
3. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 
4. Tiếp nhận, mở và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
5. Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 
6. Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư. 
 
II. Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 
Căn cứ danh mục dự án đã được công bố theo quy định tại Mục IV Phần 

thứ nhất của Thông tư này và số lượng nhà đầu tư quan tâm đăng ký, Bên mời 
thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt làm 
cơ sở tổ chức thực hiện. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư phải bao gồm các nội 
dung về tên dự án, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, phương thức đấu thầu, thời 
gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và các nội dung khác nếu cần thiết.  
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III. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư 
1. Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu: 
a) Bên mời thầu quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu trong trường 

hợp đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu; trường hợp không đủ nhân sự đáp ứng yêu 
cầu, Bên mời thầu có thể lựa chọn một số tư vấn cá nhân tham gia Tổ chuyên 
gia đấu thầu; trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể lựa chọn một tổ chức tư 
vấn thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Tổ chuyên gia đấu thầu.  

b) Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá và lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự 
thầu, hồ sơ đề xuất, lập kế hoạch đàm phán chi tiết, đàm phán hợp đồng và báo 
cáo kết quả đàm phán hợp đồng và các nội dung công việc khác có liên quan 
trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. 

2. Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
2.1. Căn cứ để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: 
− Danh mục dự án được công bố theo quy định; 
− Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được người có thẩm quyền phê duyệt; 
− Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 và yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch 

1/500. Việc xây dựng quy hoạch phải phù hợp với quy định của pháp luật về 
quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng các nguồn tài 
nguyên, khoáng sản có liên quan bảo đảm tận dụng tối đa hệ số sử dụng đất và 
không gian nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Nhà nước; 

− Quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, kinh 
doanh bất động sản và pháp luật về đầu tư, xây dựng; 

− Các nội dung khác có liên quan.  
2.2. Nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được lập theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục 

kèm theo Thông tư này. Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần nêu rõ các nội 
dung sau đây làm cơ sở cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: 

− Thời gian giao đất hoặc cho thuê đất; 
− Cơ sở xác định số tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp cho ngân 

sách nhà nước trong thời gian được giao đất hoặc được thuê đất; 
− Việc xử lý tài sản trên đất của nhà đầu tư sau khi hết thời hạn giao đất 

hoặc cho thuê đất theo hướng chuyển toàn bộ quyền sở hữu và quyền sử dụng 
tài sản trên đất cho cơ quan Nhà nước liên quan. 

2.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 
a) Tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư 
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− Tiêu chuẩn về năng lực bao gồm các yêu cầu về năng lực tài chính 
(gồm tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và khả năng huy động vốn, 
doanh thu,…) và yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác, kinh doanh (số lượng 
và loại dự án đã tham gia đầu tư - kinh doanh, số năm hoạt động, tổng số nhân 
sự, công nghệ quản lý…). 

− Tiêu chuẩn về kinh nghiệm của nhà đầu tư phải bao gồm các yêu cầu 
như: số năm kinh nghiệm đầu tư hoặc quản lý, điều hành các dự án có tính chất, 
quy mô tương tự; trường hợp là liên danh dự thầu thì kinh nghiệm của nhà đầu 
tư được xác định là tổng kinh nghiệm của các thành viên tham gia liên danh 
hoặc các đối tác có cam kết tham gia thực hiện đầu tư dự án thông qua các thoả 
thuận nguyên tắc với nhà đầu tư.  

Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng dự án mà xây dựng tiêu chuẩn đánh 
giá về năng lực, kinh nghiệm cho phù hợp; tránh nêu yêu cầu quá cao dẫn tới 
không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu; tránh nêu yêu cầu quá thấp dẫn tới lựa 
chọn được nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu để thực hiện đầu tư dự án.  

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được xây dựng theo 
phương pháp đánh giá “đạt, không đạt” và phải được nêu trong hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu.  

b) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật  
b.1. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật bao gồm: 

− Sự phù hợp của mục tiêu dự án do nhà đầu tư đề xuất với quy hoạch 
xây dựng chi tiết theo tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt; 

− Yêu cầu về mô tả ý tưởng thực hiện đầu tư dự án bao gồm: Quy mô dự 
án, giải pháp kiến trúc và xây dựng các công trình thuộc dự án, các yếu tố liên quan 
đến tác động môi trường; 

− Yêu cầu về quản lý thực hiện và vận hành dự án; 

− Yêu cầu về kết quả đầu ra của dự án; 

− Các tiêu chuẩn khác phù hợp với từng dự án cụ thể. 
b.2. Sử dụng phương pháp chấm điểm với thang điểm được xây dựng là 

100, 1000 hoặc phương pháp đánh giá “đạt, không đạt”. Khi xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá theo thang điểm cần phải đưa ra mức yêu cầu tối thiểu của từng 
tiêu chuẩn tổng quát nêu trên với mức yêu cầu tối thiểu là 50% số điểm tối đa 
của từng tiêu chuẩn tổng quát. Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu cầu theo 
phương pháp chấm điểm khi có số điểm được chấm không thấp hơn mức yêu 
cầu tối thiểu là 70% tổng số điểm, đối với các dự án có quy mô lớn, tính chất 
phức tạp mức yêu cầu tối thiểu là 80% tổng số điểm và từng tiêu chuẩn tổng 
quát không thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu. Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu 
cầu theo phương pháp “đạt, không đạt” khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá 
đạt hoặc các tiêu chuẩn tổng quát nêu trên được đánh giá đạt và tối đa 30% các 



 

 

-12-

tiêu chuẩn chi tiết trong một tiêu chuẩn tổng quát được đánh giá là chấp nhận 
được và các tiêu chuẩn chi tiết khác được đánh giá là “đạt”.  

c) Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính 
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính nhằm xác định lợi ích mà 

các nhà đầu tư sẽ mang lại cho Nhà nước thông qua các đề xuất của nhà đầu tư nêu 
trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất về tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch 
tài chính cho dự án. Trình tự đánh giá về mặt tài chính được thực hiện như sau: 

− Bước 1: Xác định khả năng tài chính của nhà đầu tư: 
+ Tổng mức đầu tư (A) = Giá trị xây dựng công trình (M1) + Giá trị đền bù, giải 

toả (M2); 
Trong đó: 
+ A ≥ giá sàn nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Giá sàn = m1 + m2, 

trong đó m1  là giá trị công trình dự kiến do Bên mời thầu xác định đối với từng 
dự án cụ thể bảo đảm phát huy khả năng, hiệu quả sử dụng tối đa khu đất, quỹ 
đất về mặt diện tích đất, hệ số sử dụng đất và quy hoạch không gian sử dụng đất 
căn cứ vào quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt; m2 là toàn bộ chi phí bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi khu đất, quỹ đất  thuộc dự án 
theo quy định của pháp luật về đất đai và khung giá đất tại thời điểm thực hiện 
đền bù, giải toả theo từng địa bàn của từng địa phương.  

+ M2  ≥ m2 (chi phí đền bù, giải toả) do Bên mời thầu tính toán trong giá sàn. 
Nhà đầu tư phải chào M2 trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để sau khi được lựa chọn 
phải chuyển toàn bộ giá trị này cho Hội đồng đền bù, giải toả của địa phương để tiến 
hành đền bù, giải toả khu đất, quỹ đất thuộc dự án; trường hợp giá trị đền bù, giải toả 
thực tế thấp hơn mức M2 thì phần chênh lệch sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước; 
trường hợp cao hơn mức M2 thì nhà đầu tư phải bù phần thiếu hụt. Nhà đầu tư sẽ được 
khấu trừ tiền bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư về đất trong chi phí đền bù, giải 
toả vào tiền sử dụng đất hoặc thuê đất nhưng không vượt quá số tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp; trường hợp vượt thì nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm. 

− Bước 2: Xác định hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư mang lại cho Nhà nước: 
Hiệu quả đầu tư (B) = M2 + Giá trị hỗ trợ ngân sách (M3) (tính bằng tiền 

hoặc giá trị công trình mà nhà đầu tư cam kết hỗ trợ không điều kiện tính theo giá 
trị bằng tiền được quy đổi theo thời điểm đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất).  

2.4. Điều kiện tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
a) Điều kiện tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu bao gồm:  
− Nhà đầu tư không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu; 
− Đơn dự thầu không hợp lệ như: không được điền đầy đủ theo mẫu đơn 

trong hồ sơ mời thầu; không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà đầu 
tư theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với nhà đầu tư liên danh, đơn dự thầu 



 

 

-13-

phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp 
trong văn bản thoả thuận liên danh có quy định các thành viên thoả thuận cho 
thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu; 

− Nhà đầu tư không đảm bảo điều kiện tham dự thầu theo quy định tại 
Mục VI Phần thứ nhất của Thông tư này; 

− Không có bảo đảm dự thầu hoặc có nhưng không hợp lệ như: có giá trị 
thấp hơn, không đúng đồng tiền và hình thức bảo đảm theo quy định; thời gian 
hiệu lực không đúng hoặc ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ và thời gian quy 
định trong hồ sơ mời thầu;  

− Không có bản gốc hồ sơ dự thầu; 
− Hiệu lực hồ sơ dự thầu không bảo đảm theo quy định trong hồ sơ mời thầu; 
− Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách độc 

lập hoặc là thành viên trong liên danh; 
− Các điều kiện tiên quyết khác có tính đặc thù của dự án. 
b) Đối với trường hợp chỉ định thầu, hồ sơ yêu cầu bao gồm một số điều 

kiện tiên quyết nêu trên sao cho phù hợp với tính chất, điều kiện của từng dự án. 

3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
a) Trên cơ sở hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bên mời thầu đề xuất, cơ 

quan, tổ chức thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm 
quyền hoặc người được uỷ quyền xem xét, phê duyệt bằng văn bản. 

b) Người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền phê duyệt hồ sơ mời 
thầu hoặc hồ sơ yêu cầu căn cứ văn bản thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định. 

4. Mời thầu 
Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu (tiếng Việt đối với đấu thầu 

trong nước; tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế) trên Báo Đấu thầu 
để nhà đầu tư có nhu cầu tham gia dự thầu. Đồng thời, Bên mời thầu gửi thư 
mời thầu đến nhà đầu tư trong danh sách đăng ký tham gia. Hồ sơ mời thầu, hồ 
sơ yêu cầu chỉ được phát hành tối thiểu sau 10 ngày (đối với đấu thầu), 5 ngày 
(đối với chỉ định thầu) kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi 
thư mời thầu (đối với chỉ định thầu). 

 
IV. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 
1. Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kể từ ngày phát hành 

đầu tiên đến trước thời điểm đóng thầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ 
sơ yêu cầu. Đối với nhà đầu tư liên danh thì chỉ cần đại diện đến mua hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu. 

b) Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nếu cần thiết phải sửa 
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đổi, bổ sung, Bên mời thầu phát hành văn bản sửa đổi, bổ sung đến nhà đầu tư 
đã nhận hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Nội dung sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu phải được người phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
thông qua trước khi phát hành cho nhà đầu tư.  

2. Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
a) Tổ chức hội nghị trao đổi để làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: 
Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, Bên mời thầu tổ chức 

hội nghị để mời nhà đầu tư đến trao đổi, giải thích, làm rõ những nội dung mà 
nhà đầu tư chưa rõ về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Việc trao đổi, làm rõ tại 
hội nghị phải được Bên mời thầu làm thành biên bản và phát hành cho nhà đầu 
tư có mặt cũng như nhà đầu tư vắng mặt tại hội nghị. Văn bản giải thích, làm rõ 
được coi như một phần của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để nhà đầu tư có đủ 
căn cứ lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. 

b) Gửi văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, vào bất cứ thời 

điểm nào, nhà đầu tư có quyền đề nghị bằng văn bản đối với Bên mời thầu để 
giải thích các nội dung mà nhà đầu tư chưa rõ của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu. Văn bản giải thích, làm rõ của Bên mời thầu phải được gửi cho tất cả nhà 
đầu tư đã nhận hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và văn bản đó được coi là một 
phần của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

3. Chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 
a) Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để 

chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định. 
b) Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo thời 

gian và địa điểm quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Đối với các hồ 
sơ dự thầu được nộp sau thời điểm đóng thầu vì bất cứ lý do gì đều được coi là 
không hợp lệ và không được mở để đánh giá; trong trường hợp đó, Bên mời thầu 
trả lại hồ sơ theo nguyên trạng cho nhà đầu tư tại địa điểm nhận hồ sơ của Bên 
mời thầu. 

c) Nhà đầu tư có quyền rút, sửa đổi hoặc thay thế hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất sau khi đã nộp nhưng phải được thực hiện bằng văn bản và Bên mời thầu 
nhận được trước thời điểm đóng thầu. 

 
V. Tiếp nhận, mở và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 
1. Tiếp nhận và mở hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: 
a) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nộp theo quy định sẽ được Bên mời thầu 

tiếp nhận và quản lý theo chế độ hồ sơ “mật”. 
b) Mở hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật)   
Ngay sau khi đóng thầu, Bên mời thầu tiến hành mở công khai hồ sơ dự 

thầu, hồ sơ đề xuất (về kỹ thuật) với sự chứng kiến của nhà đầu tư tham dự, đại 
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diện các cơ quan có liên quan được mời tham dự. 
Việc mở thầu được tiến hành theo thứ tự chữ cái tên của nhà đầu tư nộp 

hồ sơ dự thầu và phải được ghi biên bản. Nội dung biên bản mở thầu bao gồm: 
− Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia và số lượng nhà đầu tư đã mua 

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 
− Tên nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
− Số lượng bản chính, bản chụp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
− Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
− Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (nếu có); 
− Các nội dung khác nếu cần thiết. 
Biên bản mở thầu phải được gửi đến tất cả nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự 

thầu, hồ sơ đề xuất không phụ thuộc vào việc họ có tham dự hay không tham dự 
lễ mở thầu. 

2. Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (về mặt kỹ thuật): 
Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 

xuất (về mặt kỹ thuật) theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu. Trong quá trình đánh giá không được sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đánh 
giá. Trình tự đánh giá như sau: 

a) Đánh giá sơ bộ 
Việc đánh giá sơ bộ nhằm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ dự thầu, hồ sơ 

đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để loại bỏ hồ sơ dự thầu, 
hồ sơ đề xuất không hợp lệ, không đáp ứng về mặt pháp lý và vi phạm điều kiện 
tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trình tự đánh giá như sau: 

− Kiểm tra sơ bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: nếu nhà đầu tư vi phạm 
một trong các điều kiện tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì sẽ 
bị loại và không được xem xét, đánh giá ở các bước tiếp theo;  

− Đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo tiêu chuẩn đánh giá 
nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu cầu về 
năng lực, kinh nghiệm sẽ được chuyển sang đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật. 

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được đánh giá đáp ứng tại bước đánh giá sơ 
bộ sẽ được chuyển sang đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật. 

b) Đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật 
Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật 

đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Nhà đầu tư được đánh giá đạt về mặt kỹ thuật sẽ được Bên mời thầu phê duyệt 
danh sách và được chuyển sang bước mở hồ sơ đề xuất về mặt tài chính để đánh giá. 



 

 

-16-

3. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về mặt tài chính 
a) Nhà đầu tư có hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ 

thuật sẽ được đánh giá về tài chính. Việc mở hồ sơ đề xuất về mặt tài chính phải 
được tiến hành công khai sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư 
đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật của Bên mời thầu với sự chứng kiến của nhà 
đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và đại diện cơ quan liên quan. Đối với 
các nhà đầu tư không đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng phải được mời tham dự 
lễ mở hồ sơ đề xuất về mặt tài chính của các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt 
kỹ thuật; Bên mời thầu hoàn trả đề xuất về mặt tài chính cho nhà đầu tư không 
đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.  

b) Việc mở hồ sơ đề xuất về mặt tài chính được tiến hành theo thứ tự chữ 
cái tên của nhà đầu tư vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật và phải được ghi 
biên bản. Nội dung biên bản mở đề xuất về mặt tài chính bao gồm: 

− Số lượng nhà đầu tư đã được mở hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (về mặt 
kỹ thuật) và số lượng nhà đầu tư đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật; 

− Số lượng bản chính, bản chụp hồ sơ đề xuất tài chính; 
− Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất tài chính; 
− Tổng mức đầu tư do nhà đầu tư đề xuất; 
− Thư chào tăng giá (nếu có). Thư chào tăng giá chỉ hợp lệ khi được mở 

đồng thời với thời điểm mở hồ sơ đề xuất về mặt tài chính. 
− Các nội dung khác nếu cần thiết. 
Biên bản mở hồ sơ đề xuất về mặt tài chính phải được gửi đến tất cả nhà 

đầu tư vượt qua đánh giá về kỹ thuật, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng 
mặt của nhà đầu tư tại lễ mở thầu. 

c) Đánh giá về mặt tài chính 
Tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá về mặt tài chính theo đúng tiêu 

chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 
4. Làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: 
a) Đối với trường hợp đấu thầu: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, 

Tổ chuyên gia đấu thầu có thể đề nghị Bên mời thầu yêu cầu nhà đầu tư làm rõ 
thông qua việc gửi văn bản đề nghị làm rõ hoặc mời nhà đầu tư trực tiếp đến 
trao đổi, làm rõ hồ sơ dự thầu. Việc trao đổi, làm rõ phải được ghi thành biên 
bản và được coi là một phần của hồ sơ dự thầu. Trong quá trình làm rõ, Bên mời 
thầu không được chấp nhận việc nhà đầu tư thay đổi đề xuất tài chính (kể cả thư 
chào tăng giá); nhà đầu tư không được tự ý bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp, trừ 
các tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu. Việc làm rõ không được làm thay 
đổi bản chất của hồ sơ dự thầu đã nộp. 

b) Đối với trường hợp chỉ định thầu: Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề 
xuất, Bên mời thầu có thể gửi văn bản hoặc mời trực tiếp nhà đầu tư được đề 
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nghị chỉ định đến trao đổi, làm rõ nội dung của hồ sơ đề xuất. Nhà đầu tư có thể 
bổ sung các tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ đề xuất song phải bảo đảm tính trung 
thực về thông tin; trường hợp nhà đầu tư khai báo sai sự thật về năng lực, kinh 
nghiệm của mình sẽ phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu 
tư. Nhà đầu tư không được sửa đổi, bổ sung đề xuất về mặt tài chính của mình 
nhưng được chào thư tăng giá. 

5. Nguyên tắc xét duyệt để lựa chọn nhà đầu tư 
Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ; 
b) Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; 
c) Được đánh giá đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật; 
d) Có tổng mức đầu tư (A) không thấp hơn giá sàn được duyệt trong hồ sơ 

mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và có hiệu quả đầu tư (B) lớn nhất; trường hợp không 
có nhà đầu tư nào đề xuất hỗ trợ ngân sách thì nhà đầu tư có tổng mức đầu tư (A) 
không thấp hơn giá sàn và lớn nhất sẽ được kiến nghị lựa chọn. 

 
VI. Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
1. Căn cứ tờ trình về kết quả lựa chọn nhà đầu tư của Bên mời thầu, cơ 

quan, tổ chức thẩm định chịu trách nhiệm thẩm định và lập báo cáo thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư theo các nội dung: Cơ sở pháp lý, quá trình tổ chức thực 
hiện, kết quả đánh giá, thống nhất hay không thống nhất (nêu rõ lý do) với đề xuất 
của Bên mời thầu. Việc thẩm định không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu, hồ sơ 
đề xuất. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp thẩm định phải bảo đảm khách quan, 
trung thực trong quá trình thẩm định và được bảo lưu ý kiến của mình. 

2. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
Căn cứ tờ trình của Bên mời thầu, báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức 

thẩm định, người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư. Văn bản phê duyệt phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên dự án và địa điểm thực hiện; 
b) Tên nhà đầu tư được lựa chọn; 
c) Tổng mức đầu tư, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án và giá trị đền 

bù, giải toả; giá trị hỗ trợ ngân sách (nếu có); 
d) Thời gian triển khai lập và hoàn thành dự án; 
đ) Thời gian tiến hành đàm phán hợp đồng và tên cơ quan được giao trách 

nhiệm ký kết hợp đồng thực hiện đầu tư dự án với nhà đầu tư sau khi kết thúc đàm 
phán; 

e) Thời hạn khởi công, hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động, chuyển giao 
công trình (nếu có); 

g) Các nội dung khác nếu có. 
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VII. Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
Sau khi có quyết định phê duyệt của người có thẩm quyền hoặc người 

được uỷ quyền, Bên mời thầu thực hiện việc thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu 
tư như sau: 

a) Gửi văn bản thông báo tới các nhà đầu tư tham gia, riêng nhà đầu tư 
được lựa chọn còn phải gửi kế hoạch đàm phán hợp đồng chi tiết; 

b) Gửi thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư để đăng tải công khai trên 
Báo Đấu thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt. 
 
 

Phần thứ tư 
ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

  
I. Nguyên tắc đàm phán hợp đồng 
Việc đàm phán hợp đồng thực hiện đầu tư dự án phải bảo đảm các nguyên 

tắc cơ bản sau: 
1. Việc đàm phán phải bảo đảm tuân thủ thời gian đàm phán quy định trong 

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; trường hợp nhà đầu tư cố tình kéo dài quá thời hạn 
quy định, Bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền huỷ kết quả đã phê duyệt 
trước đó để lựa chọn nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo hoặc nhà đầu tư khác (đối với 
chỉ định thầu); trong trường hợp đó, nhà đầu tư bị tịch thu bảo đảm dự thầu; 

2. Trong quá trình đàm phán, nhà đầu tư được lựa chọn không được giảm 
tổng mức đầu tư đã đề xuất, không được giảm mức đền bù, giải toả, không được 
giảm mức hỗ trợ ngân sách (nếu đã đề xuất); 

3. Không đàm phán các nội dung đã được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu và được nhà đầu tư chào thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 

4. Trong hợp đồng phải có điều khoản ràng buộc đối với nhà đầu tư về số tiền 
cam kết hỗ trợ cho Nhà nước trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hoặc số tiền hỗ trợ bổ 
sung cho Nhà nước trong trường hợp có điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 
theo hướng tăng hệ số sử dụng đất hoặc tăng diện tích sử dụng công trình xây dựng 
khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh. Số tiền hỗ trợ bổ 
sung mà nhà đầu tư phải thực hiện do điều chỉnh quy hoạch được xác định theo tỷ lệ 
giữa số tiền cam kết hỗ trợ ban đầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất với diện tích 
xây dựng ban đầu nhân với diện tích xây dựng gia tăng do điều chỉnh quy hoạch.  

II. Quy trình tổ chức đàm phán hợp đồng 
 1. Chuẩn bị đàm phán. 
 2. Tổ chức đàm phán. 
 3. Trình duyệt và phê duyệt kết quả đàm phán. 
 4. Ký kết hợp đồng thực hiện đầu tư dự án. 
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 III. Chuẩn bị đàm phán 
1. Tổ chuyên gia đấu thầu có trách nhiệm đàm phán hợp đồng với nhà đầu 

tư được lựa chọn. 
2. Chuẩn bị kế hoạch và nội dung đàm phán 
a) Căn cứ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu  và hồ sơ dự 

thầu, hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư được duyệt, Tổ 
chuyên gia đấu thầu chuẩn bị kế hoạch chi tiết và các nội dung đàm phán trình 
Bên mời thầu phê duyệt để gửi cho nhà đầu tư chuẩn bị.  

b) Khi nhận được văn bản thông báo được lựa chọn vào đàm phán và kế 
hoạch đàm phán chi tiết, nhà đầu tư phải gửi văn bản thông báo cho Bên mời 
thầu đã nhận được văn bản đó và chấp thuận vào đàm phán. Trường hợp trong 
thời gian tối đa 30 ngày, nhà đầu tư không gửi văn bản thông báo và không chấp 
thuận vào đàm phán theo kế hoạch của Bên mời thầu mà không có lý do chính 
đáng, Bên mời thầu có quyền tịch thu bảo đảm dự thầu và báo cáo người có 
thẩm quyền huỷ kết quả lựa chọn nhà đầu tư nói trên. 

 
IV. Tổ chức đàm phán 
1. Tổ chuyên gia đấu thầu mời nhà đầu tư đến đàm phán theo kế hoạch và 

địa điểm nêu trong kế hoạch đàm phán đã được gửi trước cho nhà đầu tư. 
2. Trong quá trình đàm phán, các nội dung thống nhất đều phải được ghi 

vào biên bản và được hai bên ký xác nhận. Trong quá trình đàm phán, nếu có 
các nội dung chưa thống nhất hoặc phát sinh các nội dung mới nằm ngoài hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà có lợi cho Nhà nước 
thì Tổ chuyên gia đấu thầu cần đưa ra phương án giải quyết và phải báo cáo Bên 
mời thầu xem xét, quyết định; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Bên mời thầu 
phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 
V. Trình duyệt và phê duyệt kết quả đàm phán 
Sau khi đàm phán thành công với nhà đầu tư, Tổ chuyên gia đấu thầu 

trình kết quả để Bên mời thầu phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo quy định. 
Thời gian phê duyệt kết quả đàm phán tối đa là 15 ngày. Trường hợp đàm phán 
không thành, Tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo Bên mời thầu trình người có thẩm 
quyền huỷ kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước đó và kiến nghị phê duyệt chọn 
nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo để mời vào đàm phán. 

 
VI. Ký kết hợp đồng thực hiện đầu tư dự án 
Căn cứ kết quả đàm phán được người có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan được 

giao trách nhiệm ký kết hợp đồng mời nhà đầu tư đến để hoàn thiện hợp đồng. Sau 
khi thống nhất, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định. 
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Phần thứ năm 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
I. Hướng dẫn thi hành 
1. Việc xử lý tình huống, kiến nghị và giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm 

pháp luật trong đấu thầu được vận dụng các quy định hiện hành tương ứng của 
pháp luật về đấu thầu. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc, đề nghị các 
Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 
kịp thời xem xét, xử lý. Trường hợp Bên mời thầu đưa ra những nguyên tắc xét 
chọn nhà đầu tư (bao gồm cả công thức tính hiệu quả kinh tế) khác với hướng 
dẫn tại Thông tư này nhưng bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư mang lại hiệu 
quả cao nhất cho Nhà nước thì Bên mời thầu được áp dụng các nguyên tắc đó; 
trong trường hợp này, Bên mời thầu cần gửi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu về 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và quản lý. 

3. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư theo quy định của Thông tư này, các 
thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác thực hiện theo quy 
định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. 

 
II. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia; 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; 
- Website Chính phủ, Công báo Chính phủ; 
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, QLĐT. Trg (            ). 

BỘ TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 
 

Võ Hồng Phúc 
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PHỤ LỤC  

Tài liệu hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
(Kèm theo Thông tư số        /2009/TT-BKH, ngày      tháng 4 năm 2009  

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
 

PHẦN I. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

Chương I. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 

I. CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ 

A.  Tổng quát 

B.  Chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 

C.  Nộp hồ sơ dự thầu  

D.  Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 

E.  Xét duyệt nhà đầu tư được lựa chọn  

II. BẢNG DỮ LIỆU  

Bảng dữ liệu bao gồm các nội dung thông tin chi tiết của dự án theo một số 
mục tương ứng trong Phần Chỉ dẫn đối với nhà đầu tư. 

III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ  

Tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục III Phần thứ ba 
của Thông tư này. Trường hợp Bên mời thầu đưa ra tiêu chuẩn đánh giá hợp lý hơn, thuận 
lợi hơn so với Thông tư này nhằm lựa chọn được nhà đầu tư mang lại hiệu quả tối ưu cho 
Nhà nước thì Bên mời thầu cần gửi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu về Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư để tổng hợp, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU 

Chương II. YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN 

I. PHẠM VI ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN  

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

III. CÁC CHỈ TIÊU YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN VÀ BẢN ĐỒ KHU ĐẤT, QUỸ 
ĐẤT CỦA DỰ ÁN 

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

II. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

III. BIỂU MẪU VỀ HỢP ĐỒNG 

 


