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HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 
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SỐ LƯỢNG GÓI THẦU ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUA CÁC THỜI KỲ

THỰC TẾ TRIỂN KHAI
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TỔNG GIÁ TRỊ GÓI THẦU ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUA CÁC THỜI KỲ

THỰC TẾ TRIỂN KHAI
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THỰC TẾ TRIỂN KHAI
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHI TIẾT ĐẤU THẦU QUA MẠNG

THỰC TẾ TRIỂN KHAI
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65.20%
(2.43%)

20.40%
(6.66%)

7.50%
(11.56%)

6.90%
(20%)

Số lượng nhà thầu tham dự vs Tỷ lệ tiết kiệm

01 nhà thầu 02 nhà thầu
03 nhà thầu > 03 nhà thầu



SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHI TIẾT ĐẤU THẦU QUA MẠNG

THỰC TẾ TRIỂN KHAI

Gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất

Lĩnh vực Số TBMT Giá TBMT Giá trúng thầu Tỷ lệ tiết
kiệm

Số nhà
thầu

Hàng hóa 20220362991-00 ~ 726 triệu đồng ~ 142 triệu đồng ~ 80% 3

Xây lắp 20220152811-00 ~ 152 triệu đồng ~ 82 triệu đồng ~ 45% 5

Tư vấn 20220339597-00 ~ 83 triệu đồng ~ 10 triệu đồng ~ 87% 5

Phi tư vấn 20220163092-00 ~ 215 triệu đồng ~ 27 triệu đồng ~ 87% 7
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHI TIẾT ĐẤU THẦU QUA MẠNG

THỰC TẾ TRIỂN KHAI

Lĩnh vực Số TBMT Số nhà thầu tham dự
Hàng hóa 20220473471-00 17
Xây lắp 20220314911-00 18
Tư vấn 20220422313-00 9
Phi tư vấn 20220334611-00 16

Gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng có số nhà thầu tham dự nhiều nhất

Lĩnh vực Số TBMT Giá dự toán trong TBMT
Hàng hóa 20220436493-00 ~ 29 tỷ đồng
Xây lắp 20220361697-00 ~ 2.569 tỷ đồng
Tư vấn 20220219130-00 ~ 72 tỷ đồng
Phi tư vấn 20220327984-00 ~ 324 tỷ đồng

Gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng có giá dự toán mời thầu lớn nhất
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHI TIẾT ĐẤU THẦU QUA MẠNG

THỰC TẾ TRIỂN KHAI

´ Giảm số ngày lựa chọn nhà thầu so với đấu thầu truyền thống
(thống kê theo hình thức, phương thức LCNT)
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Luật Đấu thầu
số 43/2013/QH13
(Đ60, Đ61, Đ79, Đ80)

Nghị định
số 63/2014/NĐ-CP
(Đ84, Đ85, Đ86, Đ87, Đ88)

• Thông tư
06/2021/TT-BKHĐT

• Thông tư
08/2022/TT-BLKHĐT

Hệ thống mạng 
đấu thầu 
Quốc gia

KHUNG PHÁP LÝ CHO ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Luật PPP 
số 64/2020/QH14

Nghị định
số 35/2021/NĐ-CP



Thông tư 06/2021/TT - BKHĐT

▸ Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử 
dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, 
lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu
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Loại phí Mức phí Thời hạn thanh toán Tổ chức thu phí

Phí đăng ký 550.000 đồng
(chỉ nộp 1 lần)

≤14 ngày kể từ ngày được
phê duyệt đăng ký Trung tâm Đấu

thầu qua mạng
quốc gia

Phí duy trì 550.000 đồng/năm
(trừ năm đăng ký)

Trước ngày 01/4 hàng năm

Phí nộp HSDT 330.000 đồng/gói
thầu

≤14 ngày kể từ ngày mở
thầu

Doanh nghiệp dự
án: Công ty 
TNHH Đầu tư và
phát triển Hệ
thống đấu thầu
qua mạng quốc
gia (IDNES)

Phí nộp HSĐX 220.000 đồng/gói
thầu

≤14 ngày kể từ ngày mở
thầu

Phí nhà thầu
trúng thầu

0,022% giá trúng
thầu (tối đa 2,2 

triệu)

≤14 ngày kể từ ngày ký
hợp đồng

Phí sử dụng
hợp đồng điện
tử

0,022% giá hợp đồng
(tối đa 2,2 triệu)

≤14 ngày kể từ ngày HĐ
điện tử được ký số

NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ 

Loại phí Mức phí Thời
hạn

thanh
toán

Tổ
chức
thu
phí

Đăng tải
TBMT/TBMQT

/TBMST

330.000 
đồng/gói
thầu (dự

án)/thứ tiếng

≤14 
ngày kể
từ ngày

đăng
tải trên

Hệ
thống

Báo
Đấu
thầuĐăng tải

TBMCH, DSN
165.000

đồng/gói/thứ
tiếng

BÊN MỜI THẦU
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VĂN BẢN 
HẾT HIỆU LỰC

1. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 2 năm 2015 (TV); 

2. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 (XL);
3. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 (HH); 
4. Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 (PTV); 
5. Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
6. Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018; 
7. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019;
8. Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020.

THÔNG TƯ 08/2022/TT-BKHĐT
Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia



CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG1
CHƯƠNG II
ĐĂNG TẢI, CUNG CẤP 
THÔNG TIN VỀ ĐẤU 
THẦU

2
CHƯƠNG III
QUY ĐỊNH VỀ LỰA 
CHỌN NHÀ THẦU 
QUA MẠNG

3

CHƯƠNG IV

KHOẢN THU TỪ BẢO ĐẢM DỰ THẦU,
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ

4
CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN5

Tóm tắt nội dung 

THÔNG TƯ 08/2022/TT-BKHĐT
Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia



4. Bổ sung sơ tuyển, quan tâm,
chia lô/phần và đấu thầu thuốc
qua mạng

1. Gói thầu: HH, XL, TV, PTV

1.Những gói thầu có/không thể thực hiện đấu thầu qua mạng và lộ
trình áp dụng LCNT qua mạng như thế nào? (Đ1, Đ37)

Những gói thầu thực hiện được đấu thầu qua mạng:

2. Hình thức lựa chọn nhà
thầu: ĐTRR, ĐTHC, CHCT
3. Phương thức lựa chọn nhà
thầu: 01 giai đoạn 01 túi; 01
giai đoạn 02 túi

5. Bổ sung các loại hợp đồng
(kể cả hợp đồng hỗn hợp)



4. Đấu thầu quốc tế

1. Gói thầu: Hỗn hợp

1.Những gói thầu có/không thể thực hiện đấu thầu qua mạng và lộ
trình áp dụng LCNT qua mạng như thế nào? (Đ1, Đ37)

Những gói thầu không thực hiện được đấu thầu qua mạng:

2. Hình thức lựa chọn nhà
thầu: Các hình thức khác trừ
ĐTRR, ĐTHC, CHCT 3. Phương thức lựa chọn nhà

thầu: 02 giai đoạn 01 túi; 02
giai đoạn 02 túi



2022

2023 2024

ĐTRR, ĐTHC, CHCT
• 100% các gói HH, XL, PTV, TV ≤ 500 tỷ

đồng
• Tối thiểu 95% về số lượng và 90% về tổng giá

trị.
• 100% ĐTRR, CHCT mua sắm thường xuyên

20242023

ĐTRR, CHCT
• 100% các gói HH, PTV, TV ≤ 10 tỷ

đồng; XL ≤ 20 tỷ đồng
• Tối thiểu 80% về số lượng và 70% về

tổng giá trị.
• 100% ĐTRR, CHCT mua sắm thường

xuyên

2022

ĐTRR, ĐTHC, CHCT
• 100% các gói HH, XL, PTV, TV ≤ 200 tỷ

đồng
• Tối thiểu 90% về số lượng và 80% về tổng

giá trị.
• 100% ĐTRR, CHCT mua sắm thường xuyên

Lộ trình áp dụng
LNCT qua mạng

1.Những gói thầu có/không thể thực hiện đấu thầu qua mạng và lộ
trình áp dụng LCNT qua mạng như thế nào? (Đ1, Đ37)



Hệ thống cũ ► Hệ thống mới

Chứng thư số chuyên dùng ► Chứng thư
số công cộng

BMT, NT ► CĐT, BMT, NT, Cơ sở đào
tạo, Đơn vị quản lý về đấu thầu (Tổ chức
tham gia Hệ thống, Tài khoản tham gia
Hệ thống, Tài khoản nghiệp vụ)

New

2. Những điểm mới về Hệ thống, chứng thư số và vai trò tham gia
Hệ thống? (Đ3)



Mẫu 1A: E-HSMT
XL áp dụng ĐTRR,
ĐTHC, CHCT theo
phương thức 01 giai
đoạn 01 túi hồ sơ.

Mẫu 1B: E-HSMT
XL áp dụng ĐTRR,
ĐTHC theo phương
thức 01 giai đoạn 02
túi hồ sơ.

Mẫu 1C: E-HSMST
XL

Mẫu 2A: E-HSMT
MSHH áp dụng
ĐTRR, ĐTHC,
CHCT theo phương
thức 01 giai đoạn
01 túi hồ sơ.

1 2 3 4

3. Áp dụng các mẫu HSMT và mẫu BCĐG? (Đ4)



Mẫu 2B: E-HSMT
MSHH áp dụng
ĐTRR, ĐTHC theo
phương thức 01 giai
đoạn 02 túi hồ sơ.

Mẫu 2C: E-HSMST
MSHH

Mẫu 3A: E-HSMT
dịch vụ PTV áp
dụng ĐTRR,
ĐTHC, CHCT theo
phương thức 01 giai
đoạn 01 túi hồ sơ.

Mẫu 3B: E-HSMT
dịch vụ PTV áp
dụng ĐTRR, ĐTHC
theo phương thức
01 giai đoạn 02 túi
hồ sơ.

4 5 6 7

3. Áp dụng các mẫu HSMT và mẫu BCĐG? (Đ4)



Mẫu 3C: E-HSMST
dịch vụ PTV

Mẫu 4A: E-HSMT
dịch vụ TV áp dụng
ĐTRR, ĐTHC theo
phương thức 01 giai
đoạn 02 túi hồ sơ.

Mẫu 4B: E-
HSMQT dịch vụ TV

Mẫu 5: E-HSMT
áp dụng CHCT rút
gọn

9 10 11 12

3. Áp dụng các mẫu HSMT và mẫu BCĐG? (Đ4)



Mẫu 6A: BCĐG E-
HSDT theo quy trình
01 áp dụng XL,
MSHH, dịch vụ PTV
theo phương thức 01
giai đoạn 01 túi hồ
sơ

Mẫu 6B: BCĐG E-
HSDT theo quy trình
02 áp dụng MSHH,
dịch vụ PTV theo
phương thức 01 giai
đoạn 01 túi hồ sơ

Mẫu 6C: BCĐG E-
HSDT áp dụng XL,
XL, MSHH, dịch vụ
PTV theo phương
thức 01 giai đoạn 02
túi hồ sơ

Mẫu 6D: BCĐG E-
HSDT áp dụng
dịch vụ PTV theo
phương thức 01 giai
đoạn 02 túi hồ sơ

13 14 15 16

3. Áp dụng các mẫu HSMT và mẫu BCĐG? (Đ4)



Mẫu 7A: E-HSMT đấu
thầu thuốc áp dung ĐTRR
theo phương thức 01 giai
đoạn 01 túi hồ sơ

17
Mẫu 7B: E-HSMT đấu
thầu thuốc áp dung ĐTRR
theo phương thức 01 giai
đoạn 02 túi hồ sơ

18

3. Áp dụng các mẫu HSMT và mẫu BCĐG? (Đ4)



4. Quy định về định dạng tệp tin (File) đính kèm? (Đ5)

2. Trường hợp file đính kèm trong
HSMQT, E-HSMQT, HSMST, E-

HSMST, HSMT, E-HSMT không đáp
ứng quy định tại khoản 1 hoặc vì lý do 
khác dẫn đến không mở/đọc được thì

BMT phải phát hành lại
3. Trường hợp file đính kèm trong E-
HSDT, E-HSQT, E-HSDST không

đáp ứng quy định tại khoản 1 dẫn đến
không mở/đọc được thì không xem

xét, đánh giá

1. File đăng tải lên HT phải bảo đảm: 
a) Mở, đọc được bằng các phần mềm

thông dụng: MS Office hoặc Open 
Office, PDF, Autocad, Photoshop, phần

mềm đọc file ảnh; Phông chữ thuộc
bảng mã Unicode

b) Phần mềm giải nén Zip, Rar, 7Zip; 
các file sau giải nén phải có định dạng

quy định tại điểm a
c) Không bị virus, bị lỗi, hỏng, đặt mật

khẩu



1. Khi HT bị trục trặc, những gói thầu nào sẽ được HT tự động gia hạn?
2. Thời điểm gia hạn mới là khi nào?
3. Nếu thời điểm gia hạn mới nằm sau 17h thì thế nào?
4. Trường hợp gia hạn thì đánh giá thế nào?
5. Nếu HT bị trục trặc kéo dài thì xử lý thế nào?

5. Xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố? (Đ6)



1. Tổ chức tham gia Hệ thống (Chủ đầu tư, BMT, NT, Đơn vị quản lý về
đấu thầu) phân quyền cho Tài khoản nghiệp vụ.

- Trường hợp tư vấn làm BMT thì thế nào?
2. Trạng thái của NT trên HT?

- Tạm ngừng?
- Chấm dứt?
- NT bị tạm ngưng hoặc chấm dứt có đáp ứng tư cách hợp lệ không?

3. Khôi phục trạng thái thế nào?
4. Tổ chức, cá nhân cố tình đăng tải thông tin không có thật thì xử lý thế
nào?

6. Đăng ký tham gia HT, quản lý tài khoản, CTS? (Đ7, Đ8)



1. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của NT trên HT
- Thông tin chung
- Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm
- Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện
- Thông tin về nhân sự chủ chốt
- Thông tin về máy móc thiết bị
- Thông tin về uy tín của NT

2. Yêu cầu đối với thông tin về năng lực, kinh nghiệm của NT
- Bắt buộc phải ký số
- Bắt buộc phải đính kèm file

3. Kết nối với HT thuế, ĐKKD để lấy dữ liệu về BC tài chính của NT, sửa
thông tin thì HT sẽ lưu vết

7. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của NT? (Đ11)



8. Thông tin về dự án, KHLCNT, sơ tuyển, quan tâm? (Đ12, Đ13)

Việc sửa đổi, hủy TBMQT, TBMST, E-
TBMQT, E-TBMST thực hiện thế nào?

Việc lập KHLCNT cho các
gói thầu thuộc dự án được
thực hiện trên cơ sở kế hoạch
bố trí vốn cho cả dự án hay
theo kế hoạch vốn của từng
năm?



1. Phát hành
- HSMQT, HSMST, E-HSMQT, E-HSMST được phát hành thế nào?
- Đính kèm cái gì?

(1) Quyết định phê duyệt HSMQT, HSMST, E-HSMQT, E-HSMST
(2) HSMQT, HSMST, E-HSMQT, E-HSMST

- Trường hợp đấu thầu giấy, đã phát hành trên mạng mà cố tình phát hành bản
giấy thì thế nào?

- Sai khác thông tin giữa bản đăng tải và bản được phê duyệt thì căn cứ cái
nào?

9. Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMQT, HSMST, E-HSMQT, E-
HSMST? (Đ14)



2. Sửa đổi
- Sửa đổi HSMQT, HSMST thì đăng tải thế nào?

- Cách 1: QĐ sửa đổi kèm các nội dung sửa đổi; 
- Cách 2: QĐ sửa đổi kèm HSMQT, HSMST đã sửa đổi và thể hiện rõ nội

dung sửa đổi
- Sửa đổi E-HSMQT, E-HSMST thì đăng tải thế nào?

- QĐ sửa đổi kèm các nội dung sửa đổi và E-HSMQT, E-HSMST đã sửa đổi
3. Làm rõ
- Làm rõ HSMQT, HSMST, E-HSMQT, E-HSMST điều kiện về thời gian là gì?
- Trả lời làm rõ HSMQT, HSMST, E-HSMQT, E-HSMST điều kiện về thời

gian là gì? 

9. Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMQT, HSMST, E-HSMQT, E-
HSMST? (Đ14)



- Việc sửa đổi, hủy TBMT, E-TBMT thực hiện thế nào?

1. Phát hành
- HSMT, E-HSMT phát hành thế nào? Bán thế nào?
- Đối với HSMT đã phát hành trên mạng, nếu vẫn phát hành bản giấy thì xử lý 

thế nào?
- Sai khác của HSMT, E-HSMT giữa bản đăng tải và bản được phê duyệt thì căn 

cứ là gì?

10. Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT, E-HSMT? (Đ16, Đ17)



2. Sửa đổi
- Sửa đổi HSMT thì đăng tải thế nào? 

- Cách 1: QĐ sửa đổi kèm các nội dung sửa đổi 
- Cách 2: QĐ sửa đổi kèm HSMT đã sửa đổi và thể hiện rõ nội dung sửa đổi

- Sửa đổi E-HSMT thì đăng tải thế nào?
- QĐ sửa đổi kèm các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã sửa đổi

3. Làm rõ
- Làm rõ HSMT, E-HSMT điều kiện về thời gian là gì?
- Trả lời làm rõ HSMT, E-HSMT điều kiện về thời gian là gì?
- Sửa đổi HSMT, E-HSMT điều kiện về thời gian là gì?
- Tổ chức hội nghị tiền đấu thầu thì thế nào?

10. Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT, E-HSMT? (Đ16, Đ17)



1. Thời gian đăng tải
- Đăng tải KQLCNT điều kiện về thời gian là gì?

2. Tài liệu đính kèm
- Quyết định phê duyệt
- Báo cáo đánh giá tổng hợp (có kèm phiếu chấm không?)
- Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt trong quá trình phát hành E-

HSMT hoặc khi xử lý tình huống theo khoản 8 Điều 117 của Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP mà KHLCNT đã được đăng tải thì BMT cập nhật dự toán và 
đính kèm Quyết định phê duyệt dự toán

3. Đối với gói thầu MSHH phải công khai chi tiết thông tin về các hạng mục 
hàng hóa trúng thầu, cụ thể là gì?

11. Kết quả lựa chọn nhà thầu? (Đ19)



1. Chủ đầu tư
- Kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình trên Hệ thống
- Quản lý và phân quyền cho các Tài khoản nghiệp vụ tương ứng; quản lý việc 

sử dụng CTS
2. Bên mời thầu
- Chịu trách nhiệm về tính thống nhất của tài liệu đăng tải trên Hệ thống với tài 

liệu đã được phê duyệt. 
- Sai khác giữa tài liệu được đăng tải trên Hệ thống với tài liệu đã được phê 

duyệt thì căn cứ vào cái gì?
- Theo dõi, cập nhật các thông tin đã đăng tải và các thông tin phản hồi
- Quản lý và phân quyền cho các Tài khoản nghiệp vụ tương ứng; quản lý việc 

sử dụng CTS

12. Trách nhiệm của Chủ đầu tư, BMT và NT? (Đ21, Đ22, Đ23)



3. Nhà thầu
- NT phải đăng ký và được phê duyệt trước thời điểm đóng thầu để bảo đảm tư 

cách hợp lệ
- Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống
- Quản lý tài khoản tham gia Hệ thống, chứng thư số đăng ký trên Hệ thống

12. Trách nhiệm của Chủ đầu tư, BMT và NT? (Đ21, Đ22, Đ23)



13. Lập, trình, thẩm định và phê duyệt E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT? 
(Đ25)

1. BMT lập, thẩm định, phê duyệt E-HSMQT, E-HSMST, E-
HSMT thế nào?

2. BMT cố tình không đăng tải đầy đủ thông tin trong E-HSMT
hoặc thông tin không rõ ràng làm khó NT chuẩn bị E-HSDT thì
xử lý thế nào?
3. Với HH, XL, PTV, BMT cố tình đính kèm các file yêu cầu
khác về bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu
về năng lực, kinh nghiệm mà đã được số hoá webform trong E-
HSMST, E-HSMT thì xử lý thế nào?



13. Lập, trình, thẩm định và phê duyệt E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT? 
(Đ25)

4. Gói thầu đã sơ tuyển, nếu năng lực và kinh nghiệm có sự thay
đổi so với khi sơ tuyển thì thế nào?

5. Nếu E-HSMT có các nội dung dẫn đến hạn chế sự tham gia
của NT thì xử lý thế nào?

6. Thuê tư vấn để thực hiện vai trò của BMT thì sử dụng tài
khoản của đơn vị nào?



1. NT chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai trên webform và
đính kèm
a. Tính hợp lệ của E-HSDT:
- Bảo đảm dự thầu kê khai thế nào?
- Các nội dung khác kê khai thế nào?
b. Năng lực, kinh nghiệm:
- Hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất kê khai thế nào?
- Nguồn lực tài chính kê khai thế nào? Cam kết tín dụng kê khai thế nào?
- Doanh thu hàng năm, giá trị tài sản ròng kê khai thế nào?
- Các nội dung khác kê khai thế nào?
2. Trách nhiệm của NT khi chuẩn bị E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT là gì?
3. NT có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thông tin trên HT thế nào?
4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền để thực hiện
các công việc trong quá trình tham dự thầu thì sử dụng CTS thế nào?

14. Trách nhiệm của NT trong quá trình tham dự thầu? (Đ26)



1. Giấy phép bán hàng
- HH thông thường, thông dụng thì yêu cầu thế nào?
- HH đặc thù, phức tạp thì yêu cầu thế nào?
- NT không nộp khi dự thầu thì thế nào?
2. Hàng hoá mẫu
- E-HSMT có được đưa ra yêu cầu về hàng mẫu không?

- Không
- Có thì yêu cầu là gì?
- Nộp hàng mẫu cách thức thế nào?

39

15. Giấy phép bán hàng và hàng hoá mẫu? (Đ27)



Đối với gói XL, nếu E-HSMT yêu cầu chứng chỉ năng
lực hoạt động xây dựng công trình thì thế nào?
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16. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình? (Đ28)
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17. Quy định về cam kết, hợp đồng nguyên tắc? (Đ29)

E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc
thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì,
duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài
liệu này thì xử lý thế nào?
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18. Quy định về nhân sự chủ chốt, thiết bị? (Đ30)
1. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt
a. MSHH
- Có được yêu cầu nhân sự chủ chốt phần công việc cung cấp HH không?
- Yêu cầu nhân sự chủ chốt với phần dịch vụ liên quan thì thế nào?

- Nếu HH thông dụng?
- Nếu HH đặc thù?
- Trường hợp yêu cầu nhân sự chủ chốt thì BMT phải làm gì?

b. XL
- Có được yêu cầu về nhân sự chủ chốt không?
- Không được yêu cầu nhân sự chủ chốt trong trường hợp nào?
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18. Quy định về nhân sự chủ chốt, thiết bị? (Đ30)
c. Dịch vụ PTV
- Không yêu cầu nhân sự chủ chốt trong trường hợp nào?
- Yêu cầu nhân sự chủ chốt trong trường hợp nào?
- Trường hợp yêu cầu nhân sự chủ chốt thì BMT phải làm gì?
d. Nếu nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì BMT làm gì?
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18. Quy định về nhân sự chủ chốt, thiết bị? (Đ30)
2. Thiết bị thi công chủ yếu với gói thầu XL, PTV
- Yêu cầu về thiết bị thi công khi nào?
- Nếu đề xuất về thiết bị không đáp ứng thì BMT làm gì?
3. Trường hợp trúng thầu, ký kết HĐ, NT không thực huy động được
nhân sự và thiết bị như cam kết thì thế nào?
4. Trường hợp NT kê khai nhân sự và thiết bị không trung thực thì xử
lý thế nào?



1. Gói thầu 01 giai đoạn 01 túi
- Công khai BB mở thầu trong vòng
02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu
2. Gói thầu 01 giai đoạn 02 túi
- Công khai BB mở ĐXKT trong
vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng
thầu
- Công khai DS đạt kỹ thuật và HT
tự động gửi thông báo đến các NT
- Mở ĐXTC các NT trong DS đạt kỹ
thuật

19. Mở thầu đối với lựa chọn NT qua mạng? (Đ31)



46

20. Đánh giá E-HSDT? (Đ32)

1. Quy trình đánh giá
- Quy trình 1 (quy trình thuận) áp dụng với tất cả gói thầu;
- Quy trình 2 (quy trình ngược) chỉ áp dụng với HH, PTV đáp ứng 3 điều
kiện: (1) phương thức 1 giai đoạn 1 túi; (2) sử dụng phương pháp giá thấp
nhất; (3) không có ưu đãi
- BMT được chọn 1 trong 2 quy trình để đánh giá, nếu quy trình 2 phải đáp
ứng điều kiện
2. Nguyên tắc đánh giá
- Hệ thống tự đánh giá thế nào? Tổ chuyên gia đánh giá thế nào?
- Các trường hợp sai khác thông tin giữa webform và đính kèm:

- Bảo đảm dự thầu
- Hợp đồng tương tự
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20. Đánh giá E-HSDT? (Đ32)

- Xuất xứ hàng hoá
- Các nội dung khác

- NT không kê khai thông tin về hàng hoá được ưu đãi thì đánh giá thế nào?
- NT được mời vào thương thảo có phải mang tài liệu để đối chiếu thông tin
đã kê khai không?
- Các thông tin về thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hàng năm,
giá trị tài sản ròng từ 2021 trở đi thì đánh giá thế nào?
3. Nếu chỉ có 1 NT dự thầu hoặc 1 NT đạt kỹ thuật thì thế nào?
4. Tổ trưởng Tổ chuyên gia cần làm gì?
5. DS xếp hạng NT có cần phải thẩm định không?



48

21. Rút ngắn thời gian chuẩn bị E-HSDT? (Đ34)

- ĐTRR với gói được chỉ định thầu và gói TV đơn giản có loại hợp đồng
trọn gói muốn rút ngắn thời gian chuẩn bị E-HSDT thì thế nào?



THÀNH PHẦN E-HSMT
Thông tư số

08/2022/TT-BKHĐT
Thông tư số 

15/2019/TT-BYT

- E-HSMT gồm webform (đơn dự thầu,
thoả thuận liên danh, biểu giá dự thầu và
bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp
và yêu cầu kỹ thuật của thuốc) và file đính
kèm (các nội dung còn lại)
- Lập E-HSMT căn cứ webform và quy
định của TT15/2019/TT-BYT
- E-HSMT có sự sai khác thông tin giữa
bản trên Hệ thống và bản giấy thì bản trên
Hệ thống làm gốc;

22. Đấu thầu thuốc qua mạng? (Đ35)



THÀNH PHẦN E-HSMT
Thông tư số

08/2022/TT-BKHĐT
Thông tư số 

15/2019/TT-BYT

- E-HSMT được phát hành miễn phí,
không được phát hành bản giấy; nếu cố
tình phát hành bản giấy thì bản giấy không
có giá trị
- Nếu có sự khác biệt thông tin của E-
HSDT giữa webform và đính kèm thì
webform làm gốc

22. Đấu thầu thuốc qua mạng? (Đ35)



LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Đối với các dự án, gói thầu có sử dụng vốn
ngân sách nhà nước, khoản thu này được
nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy
định của pháp luật về ngân sách nhà nước

Đối với các dự án, gói thầu không sử dụng
vốn ngân sách nhà nước, khoản thu này được
sử dụng theo quy chế tài chính của CĐT.

Đối với trường hợp BMT là đơn vị tư vấn được
thuê thì khoản thu này phải nộp lại cho CĐT. (Sử
dụng khoản thu này căn cứ vào quy định trên).

23. Khoản thu từ bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng 
không được hoàn trả? (Đ36)



24. Điều khoản chuyển tiếp? (Đ38)

3. Danh sách ngắn
- HSMQT, HSMST đã phát hành trước ngày 1/1/2023 thì tiếp tục thực hiện như cũ
- Sau ngày 1/1/2023, phải tổ chức sơ tuyển, quan tâm qua mạng. Không cần điều
chỉnh KH từ không qua mạng thành qua mạng

1. Đã phê duyệt áp dụng
đấu thầu qua mạng
- E-HSMT đã đăng tải
trước ngày TT này có hiệu
lực thì tiếp tục thực hiện
như cũ
- E-HSMT chưa đăng tải
thì phải điều chỉnh lại theo
TT này

2. Đã phê duyệt không áp
dụng đấu thầu qua mạng
- HSMT đã đăng tải trước
ngày TT này có hiệu lực
thì tiếp tục thực hiện như
cũ
- HSMT chưa đăng tải thì
phải điều chỉnh lại theo TT
này



24. Điều khoản chuyển tiếp? (Đ38)

- Với gói thầu áp dụng DS ngắn, gói thầu mua thuốc, sơ tuyển, quan tâm,
mua thuốc qua mạng thực hiện từ 1/1/2023

4. Đấu thầu thuốc
- HSMT đã phát hành
trước ngày 1/1/2023 thì
tiếp tục thực hiện như cũ
- Sau ngày 1/1/2023 phải
làm đấu thầu thuốc qua
mạng

5. Sau ngày 1/8/2022, gói
thầu đã phê duyệt không
áp dụng qua mạng và chưa
phát hành HSMT phải làm
qua mạng nhưng không
cần phê duyệt điều chỉnh
KHLCNT từ không qua
mạng sang qua mạng



MẪU E-HSMT 
HÀNG HÓA



• Là một trong những nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà
thầu

Thực hiện nghĩa vụ thuế

§Doanh thu từng năm được tính theo BCTC (chưa bao gồm VAT).
§Doanh thu bình quân hằng năm = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm
thuế VAT)/số năm.
§Nhà thầu thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT >>> tính
trên số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.
§Được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu; số liệu trích xuất chưa cập
nhật thì cập nhật.

Doanh thu bình quân hàng năm

25. MẪU E-HSMT MUA SẮM HÀNG HÓA



25. MẪU E-HSMT MUA SẮM HÀNG HÓA

§ NT là nhà sản xuất: không yêu cầu về kinh nghiệm HĐTT.
à nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh sản lượng hàng hóa trung bình một tháng

trong năm gần nhất so với thời điểm đóng thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT (đạt tối
thiểu: ___ sản phẩm)

§ Sản lượng TB/tháng trung bình một tháng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x
30/thời gian giao hàng (tính theo ngày)). thông thường k = 2; MSTT, MSHH khối
lượng mời thầu lớn, có thể quy định k = 1.

§ NT vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp: Kê khai năng lực sản xuất + kê khai về
kinh nghiệm thực hiện HĐTT

§ Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu: HĐ cung cấp hàng hóa tương tự (tương
ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua để cung cấp); năng lực sản xuất (tương
ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất).

Năng lực sản xuất hàng hoá



25. MẪU E-HSMT MUA SẮM HÀNG HÓA

ØLà hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của
bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized
Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do
Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là HS code). HS code căn
cứ theo công bố của Tổng Cục Hải quan trên trang thông tin điện tử:
https://www.customs.gov.vn
ØTH gói thầu nhiều hạng mục thì chỉ quy định mã HS cho các hạng mục chính
của gói thầu

Tương tự về chủng loại

https://www.customs.gov.vn/


25. MẪU E-HSMT MUA SẮM HÀNG HÓA

• Chỉ yêu cầu 1 hợp đồng, thông thường khoảng 70% giá trị gói thầu đang xét.
• Trường hợp hàng hóa gắn kết: ít nhất 01 hợp đồng đã hoàn thành, tối thiểu 70%

giá trị. HĐ hoàn thành: Là HĐ đã được nghiệm thu hoặc thanh lý trong khoảng
thời gian quy định, không xét thời gian ký HĐ.

• Trường hợp hàng hóa độc lập:
(i) Ít nhất 01 HĐ đã hoàn thành đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của GT đang xét
hoặc
(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các HĐ khác nhau
(có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý).
Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là đã hoàn thành và được nghiệm thu trong
khoảng thời gian quy định, không xét đến thời gian ký kết hợp đồng

Quy mô hợp đồng tương tự



25. MẪU E-HSMT MUA SẮM HÀNG HÓA

Bảng giá dự thầu: Chủ đầu
tư, Bên mời thầu căn cứ vào

quy mô, tính chất của gói thầu
để quy định nhà thầu chào

thầu theo cách 1 hoặc cách 2

Cách 1: Không tách thuế, phí
trong giá chào từng hạng mục

Cách 2: Tách thuế phí trong
giá chào từng hạng mục
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XÂY LẮP



26. MẪU E-HSMT XÂY LẮP

ØCam kết tín dụng theo các yêu cầu trong Bảng TCĐG;
ØCam kết tín dụng của nhà thầu không đáp ứng thì tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá nguồn
lực tài chính căn cứ thông tin kê khai webform.

ØBản cam kết cung cấp tín dụng bao gồm các điều kiện để được ngân hàng cấp tín dụng
theo quy định của pháp luật về tín dụng vẫn được chấp nhận.

Nguồn lực tài chính

ØDoanh thu từng năm được tính theo BCTC (chưa bao gồm VAT).
ØDoanh thu bình quân hằng năm = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế
VAT)/số năm.
ØNhà thầu thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT >>> tính trên số năm
mà nhà thầu có số liệu tài chính.
ØĐược trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu; số liệu trích xuất chưa cập nhật thì cập
nhật.

Doanh thu bình quân hàng năm



26. MẪU E-HSMT XÂY LẮP

ØGT gồm 01 công trình độc lập: NT hoàn thành tối thiểu 02 công trình có
cùng loại kết cấu, cấp công trình; ít nhất một công trình có giá trị là V và
tổng giá trị các công trình ≥ X (V = 50% giá trị xây lắp gói thầu đang xét;
X = 2 x V) hoặc 01 công trình cùng loại kết cấu, cấp công trình với giá trị
xây lắp bằng X;

ØGT tổ hợp nhiều loại công trình độc lập (A1, A2…): NT phải hoàn thành
các công trình tương tự tương ứng với mỗi công trình

ØGT chỉ bao gồm các hạng mục A1, A2, A3… (không phải là công trình
theo pháp luật xây dựng) thì việc đánh giá HĐTT căn cứ hạng mục tương
tự (giá trị hạng mục tương tự bằng 50% giá trị hạng mục của gói thầu
đang xét);

ØHĐTT nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu >>> BMT
phải yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng tương tự.

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự
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27. MẪU E-HSMT PHI TƯ VẤN

ØCó giá trị hợp đồng thông thường khoảng 50% giá của gói thầu; TH
năng lực NT trên địa bàn hạn chế, KL mời thầu lớn >> có thể 40%

ØGói thầu có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm thì
giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 50% giá trị của
phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm). Việc đánh giá về quy
mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng được xét theo 01 chu kỳ
(01 năm) tương ứng.

ØTrường hợp các hạng mục công việc của gói thầu đang xét là độc
lập với nhau thì cho phép nhà thầu sử dụng các hạng mục tương tự
đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau để chứng minh năng lực
và kinh nghiệm của mình

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự
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28. MẪU E-HSMT TƯ VẤN

• Quy định mức điểm tối đa đối với các tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi
tiết;

• Quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng quát và chi tiết của các
nội dung giải pháp và phương pháp luận, nhân sự chủ chốt;

• Không quy định mức điểm tối thiểu đối với nội dung năng lực và kinh
nghiệm.

TCĐG về kỹ thuật

• Đã thực hiện gói thầu có tính chất tương tự trong.... năm gần đây ;
• Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp

đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp
đồng); thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và có lịch sử không hoàn
thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu

TCĐG năng lực và kinh nghiệm 
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• Chào giá dự thầu (Phần công việc dựa trên khối lượng,
thù lao chuyên gia, chi phí khác cho chuyên gia theo
webform)

• Không có sửa lỗi;
• Chỉ hiệu chỉnh sai lệch với chi phí khác cho chuyên gia

(trường hợp cần thiết + hợp đồng là HĐ theo thời
gian);

• TH có hiệu chỉnh: khối lượng thuộc đề xuất về kỹ thuật
sẽ là cơ sở hiệu chỉnh.

Chào giá khi dự thầu
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• Xây lắp: Lịch sử không hoàn thành HĐ, nghĩa vụ thuế, giá trị
ròng, doanh thu bình quân hàng hăm, nguồn lực tài chính, hợp
đồng tương tự

• Hàng hóa: Lịch sử không hoàn thành HĐ, nghĩa vụ thuế, giá trị 
ròng, doanh thu bình quân hàng hăm, hợp đồng tương tự (đối với 
nhà thầu) hoặc năng lực sản xuất hàng hóa (đối với nhà sản xuất) 
(bỏ NLTC)

• Phi tư vấn: Lịch sử không hoàn thành HĐ, nghĩa vụ thuế, doanh 
thu bình quân hàng hăm, hợp đồng tương tự (bỏ giá trị ròng, 
NLTC)

• Tư vấn: Tiêu chuẩn đánh giá về KT (chấm điểm): năng lực và 
kinh nghiệm (không quy định mức tối thiểu); giải pháp và 
phương pháp luận; nhân sự chủ chốt

Tiêu chuẩn đánh giá các GT



http://muasamcong.mpi.gov.vn

Xin cảm ơn! Xin mời các câu hỏi


