
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TCKH 

V/v tham gia ý kiến góp ý dự 

thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). 

Đình Lập, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 1142/SKHĐT-QLĐTC ngày 16/6/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị góp ý dự thảo Luật Đấu thầu 

(sửa đổi). Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến cụ 

thể như sau: 

1. UBND huyện cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo Luật 

Đấu thầu (sửa đổi). 

2. Trong các phương án đưa ra, UBND huyện lực chọn như sau: 

 “Điều 1.Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các 

bên có liên quan và các hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu 

thuộc: 

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; 

Phương án 1:  Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. 

Phương án 2: Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế 

nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công 

ty mẹ - công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc 

lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 2 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

8. Dịch vụ phi tư vấn 

Phương án 1: Dịch vụ phi tư vấn là hoạt động liên quan chủ yếu tới các 

yếu tố vật lý hoặc hoạt động có tính chất lặp đi lặp lại theo tiêu chuẩn nhất định. 

Dịch vụ phi tư vấn bao gồm logistics, bảo hiểm, quảng cáo, nghiệm thu chạy 

thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ, và hoạt động khác không 

phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 9 Điều này. 
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Phương án 2: Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: 

logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 50 Điều 

này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ, chụp 

ảnh vệ tinh và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 9 

Điều này 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 2 

9. Dịch vụ tư vấn 

Phương án 1: Dịch vụ tư vấn là hoạt động đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm 

của chuyên gia để thực hiện các dịch vụ có tính chất tư vấn, hành nghề hoặc 

hoạt động cần sự tham gia của cả chuyên gia cũng như máy móc, thiết bị cần 

thiết. 

Phương án 2: Dịch vụ tư vấn là hoạt động có tính chất tư vấn, tính 

chuyên môn cao được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân tư vấn. Dịch vụ tư vấn 

bao gồm tư vấn chính sách, tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn quản 

lý dự án, tư vấn tài chính kế toán, tư vấn đào tạo, các dịch vụ tư vấn khác. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

11. Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm:  

Phương án 1: Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi là dự án) bao gồm: 

chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các 

dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không 

cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; 

dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ 

trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển 

khác. 

Phương án 2: Dự án đầu tư phát triển là các hoạt động tạo tài sản cố định 

phục vụ mục đích đầu tư phát triển. 

Phương án 3: Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi là dự án) bao gồm: 

chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; các chương trình, dự 

án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản và các chương trình, dự án đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp 

luật. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư  

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các 

điều kiện sau đây: 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; 

Phương án 1: bị cấm được coi là cấm tham dự các gói thầu do người có 

thẩm quyền ra quyết định cấm thuộc pham vi quản lý của mình. 
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Phương án 2: bị cấm được coi là bị cấm trên cả nước. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 

Phương án 1: 

1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp 

lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: 

a) Chủ đầu tư, bên mời thầu; 

b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ 

tuyển; lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ 

sơ dự sơ tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển gói thầu đó. 

2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

với các bên sau đây: 

a) Chủ đầu tư, bên mời thầu; 

b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; 

lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu đó; 

c) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu 

thầu hạn chế. 

3. Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và 

độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định 

gói thầu đó. 

4. Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

với các bên sau đây: 

a) Nhà thầu tư vấn lập danh mục dự án đầu tư; yêu cầu sơ bộ năng lực, 

kinh nghiệm; hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án đầu tư cho 

đến ngày ký kết hợp đồng dự án; 

b) Nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

đối với dự án đầu tư cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án; 

c) Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Phương án 2: 

1. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn 

không đảm bảo cạnh tranh khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Nhà thầu, công ty con hay chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của nhà thầu 

cung cấp dịch vụ tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế FEED, dự toán; 

lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, 
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hồ sơ dự thầu, kiểm định hàng hóa, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, giám 

sát thực hiện hợp đồng, tư vấn kiểm định gói thầu và các dịch vụ tư vấn tương tự 

ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây 

lắp, phi tư vấn, hỗn hợp; 

b) Các dịch vụ tư vấn nêu tại điểm a khoản này được thực hiện bởi bất kỳ 

bên nào trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý nhà thầu, chịu sự quản lý của nhà thầu, 

hoặc cùng nhà thầu chịu sự quản lý của một bên thứ ba. 

2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu tư vấn không đảm bảo cạnh tranh khi 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

 a) Nhà thầu, công ty con hay chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của nhà thầu 

cung cấp dịch vụ tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, nhiệm vụ tư vấn; đánh 

giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, giám sát thực hiện hợp 

đồng tư vấn và tham gia các dịch vụ tư vấn tương tự ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn; 

b) Các dịch vụ tư vấn nêu tại điểm a khoản này được thực hiện bởi bất kỳ 

bên nào trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý nhà thầu, chịu sự quản lý của nhà thầu, 

hoặc cùng nhà thầu chịu sự quản lý của một bên thứ ba. 

 3. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp không đảm bảo cạnh tranh khi 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Nhà thầu, công ty con hay chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của nhà thầu 

cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội 

dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp; 

b) Các dịch vụ tư vấn nêu tại điểm a khoản này được thực hiện bởi bất kỳ 

bên nào trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý nhà thầu, chịu sự quản lý của nhà thầu, 

hoặc cùng nhà thầu chịu sự quản lý của một bên thứ ba. 

5. Đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp theo pháp luật về 

doanh nghiệp của nhà thầu có 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 là: 

a) Cán bộ của chủ đầu tư, bên mời thầu mà cán bộ đó tham gia xây dựng 

hồ sơ mời thầu hay thông số kỹ thuật của hợp đồng hoặc đánh giá hồ sơ dự thầu 

hoặc sẽ giám sát hợp đồng; 

b) Người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu. 

6. Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau khi cùng tham dự 

thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế. 

7. Nhà thầu và chủ đầu tư, bên mời thầu không cùng thuộc một cơ quan 

hoặc tổ chức trực tiếp quản lý. 

8. Quản lý quy định tại khoản 1, 2, 3 và 7 Điều này là việc có quyền có ý 

kiến với hoạt động của nhà thầu thông qua vốn góp, cổ phần từ 30% trở lên (đối 
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với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể) hoặc chỉ đạo, mệnh lệnh 

hành chính của cấp trên trực tiếp (đối với đơn vị sự nghiệp). 

9. Trường hợp gói thầu đặc thù mà áp dụng quy định tại khoản 1, khoản 2 

hoặc khoản 7 Điều này dẫn đến không chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì 

chủ đầu tư trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định không phải đáp ứng 

các quy định này đối với gói thầu đó. Trong văn bản trình phải nêu rõ lý do. 

10. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp chỉ định 

thầu, tham gia thực hiện của cộng đồng, tự thực hiện, đàm phán giá. 

11. Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài 

chính với các bên sau đây: 

a) Nhà thầu tư vấn lập danh mục dự án đầu tư; yêu cầu sơ bộ năng lực, 

kinh nghiệm; hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án đầu tư cho 

đến ngày ký kết hợp đồng dự án; 

b) Nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

đối với dự án đầu tư cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án; 

c) Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu. 

12. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 2 

Điều 11. Chi phí trong đấu thầu  

1. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: 

Phương án 1: 

a) Chi phí tham dự thầu, bao gồm chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ 

sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc trách nhiệm 

của nhà thầu; 

b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho nhà 

thầu; 

c) Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí liên quan đến tổ 

chức lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu; 

d) Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc trách nhiệm 

của nhà thầu và chủ đầu tư, bên mời thầu; 

đ)Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong 

tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm. 

Phương án 2: 

Chi phí tham dự thầu, bao gồm chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ 

quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc trách nhiệm của 

nhà thầu;  
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Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí cho 

nhà thầu; 

c) Đối với đấu thầu trong nước, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát 

hành miễn phítrên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho nhà thầu; 

d) Đối với đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát 

hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nhà thầu nộp tiền mua bản điện tử 

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 

đ) Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc trách nhiệm 

của nhà thầu và chủ đầu tư, bên mời thầu; 

e) Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí liên quan đến tổ 

chức lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu; 

g) Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong 

tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Điều 14. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 

Phương án 1: 

1. Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu bao gồm cá nhân thuộc chủ đầu 

tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ chức thẩm định, nhà thầu tư vấn trừ cá nhân 

thuộc nhà thầu tham gia gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn 

hợp, cá nhân thuộc nhà đầu tư. 

2. Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu 

thầu cơ bản và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù 

hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án. 

3. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc 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 lựa chọn nhà 

thầu thuộc đơn vị mua sắm tập trung, nhà thầu tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự 

án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Phương án 2: Bỏ Điều này. 

Điều 19. Đấu thầu hạn chế 

Phương án 1: 

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao 

về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu 

cầu của gói thầu. 

Phương án 2: 

Bỏ đấu thầu hạn chế  
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UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 2 

Điều 20. Chỉ định thầu  

2. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau 

đây: 

e) Phương án 1: Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một 

đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

được chỉ định cho đơn vị này; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt 

bằng thi công xây dựng công trình; 

Phương án 2: Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ 

công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt 

bằng thi công xây dựng công trình; 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 2 

Điều 22. Mua sắm trực tiếp 

Phương án 1: bỏ điều này 

Phương án 2: 

1. Mua sắm trực tiếp là việc chủ đầu tư ký hợp đồng thuộc tùy chọn mua 

thêm của gói thầu trước đó khi hợp đồng cho gói thầu trước đó đã được thanh lý. 

2. Mua sắm trực tiếp áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

tư vấn, dịch vụ phi tư vấn. 

3. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Gói thầu tương tự trước đó có tùy chọn mua thêm và được tổ chức đấu 

thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế; 

b) Gói thầu có quy mô nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của tùy chọn mua thêm 

của gói thầu tương tự đã ký hợp đồng và được thanh lý trước đó; 

c) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp 

không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp 

đồng trước đó; 

d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt 

kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng; 

đ) Gói thầu trước đó chưa sử dụng tùy chọn mua thêm hoặc chưa mua đủ 

số lượng thuộc tùy chọn mua thêm; 

e) Gói thầu thuộc cùng chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với 

mua sắm thường xuyên với gói thầu trước đó. 

4. Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng 

tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp 
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đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ 

thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó. 

Phương án 3:  

1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ từ nhà thầu đã trúng thầu hoặc các đại lý được ủy quyền của nhà thầu đó 

mà hàng hóa, dịch vụ không nằm trong phạm vi của gói thầu ban đầu và việc 

thay đổi nhà thầu khác không khả thi vì làm phát sinh đáng kể chi phí cho cơ 

quan mua sắm, bao gồm các trường hợp sau: 

a) Yêu cầu về tính đồng bộ, tương thích với các thiết bị, phần mềm, dịch 

vụ sẵn có; 

b) Yêu cầu về dịch vụ lắp đặt đã mua trong gói thầu trước; 

c) Do các điều kiện bảo hành của nhà thầu ban đầu.  

2. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn 

chế, và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó. Thời hạn từ khi ký hợp 

đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không 

quá 12 tháng; 

b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% quy 

mô của hàng hóa, dịch vụ cùng loại thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó; 

c) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp 

không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự 

đã ký hợp đồng trước đó; 

d) Tại thời điểm phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp, nhà thầu vẫn đáp 

ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu và kết 

quả lựa chọn nhà thầu trước đó; 

đ) Gói thầu đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này; 

3. Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng 

tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp 

đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ 

thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó. 

4. Hợp đồng tương tự trước đó nêu tại điểm a khoản 2 Điều này có thể 

cùng chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên 

hoặc khác chủ đầu tư, bên mời thầu. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ 

Phương án 1: Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng 

trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp 
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dịch vụ tư vấn. 

Phương án 2: 

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường 

hợp sau đây:  

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ 

tư vấn; 

b) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ 

phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật cao hoặc đặc thù mà 

mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho gói thầu so với việc áp dụng phương thức 

một giai đoạn một túi hồ sơ. 

2. Nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về 

tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.  

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được 

mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được 

mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Điều 73. Thời hạn hợp đồng dự án 

Phương án 1: 

1. Thời hạn hợp đồng do các bên thỏa thuận căn cứ vào quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án, quyết định phê duyệt danh mục dự án và kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư.  

Phương án 2: 

1. Thời hạn hợp đồng dự án như sau: 

a) Thời hạn hợp đồng của các dự án khu đô thị, nhà ở, công trình thương 

mại dịch vụ: cho đến khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoàn thành nghĩa vụ 

đầu tư, xây dựng công trình. 

b) Thời hạn hợp đồng các dự án chuyên ngành: theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành. 

2. Các bên ký kết hợp đồng được điều chỉnh thời hạn hợp đồng nhưng bảo 

đảm tổng thời hạn hợp đồng, bao gồm thời gian điều chỉnh không vượt quá thời 

hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không làm 

thay đổi các nội dung khác của quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 2 

Điều 93. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu  

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu, 

nhà đầu tư có quyền: 

[Phương án 1: 
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a) Kiến nghị với chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm 

thường xuyên, người có thẩm quyền về nội dung hồ sơ mời thầu và các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải quyết kiến nghị 

quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này;  

b) Kiến nghị với chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm 

thường xuyên, Hội đồng giải quyết kiến nghị về kết quả sơ tuyển, kết quả đánh 

giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, hai giai 

đoạn hai túi hồ sơ, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải 

quyết kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật này.] 

[Phương án 2:  

a) Kiến nghị với chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm 

thường xuyên, người có thẩm quyền về nội dung hồ sơ mời thầu và các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải quyết kiến nghị 

quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này;  

b) Kiến nghị với chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm 

thường xuyên, Hội đồng giải quyết kiến nghị về kết quả sơ tuyển, kết quả đánh 

giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, hai giai 

đoạn hai túi hồ sơ, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải 

quyết kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật này;  

c) Khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá 

trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị]. 

2. Nhà thầu, nhà đầu tư đã khởi kiện ra Tòa án thì không gửi kiến nghị 

đến chủ đầu tư, bên mời thầu, người có thẩm quyền, Hội đồng giải quyết kiến 

nghị. Trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị mà nhà thầu, nhà 

đầu tư khởi kiện ra Tòa án thì việc giải quyết kiến nghị được chấm dứt ngay. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 2 

Điều 94. Hội đồng giải quyết kiến nghị   

[Phương án 1: 

1. Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị: 

a) Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị cấp Trung ương là đại diện có 

thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng giải quyết kiến nghị cấp 

Trung ương có trách nhiệm giải quyết kiến nghị về việc giải quyết kiến nghị 

trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; 

b) Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng giải 

quyết kiến nghị 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 giải quyết 

kiến nghị 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 
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quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ươngquyết định đầu tư hoặc quản 

lý theo ngành, trừ gói thầu quy định tại điểm a khoản này; 

c) Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị cấp tỉnh là đại diện có thẩm 

quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng giải quyết kiến nghị 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. 

Phương án 2: 

1. Chủ trì điều phối Hội đồng giải quyết kiến nghị: 

a) Chủ trì điều phối Hội đồng giải quyết kiến nghị do Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư bổ nhiệm theo nhiệm kỳ ba năm, không quá hai nhiệm kỳ liên 

tiếp.  

b) Chủ trì điều phối Hội đồng giải quyết kiến nghị được chỉ định Chủ tịch 

và thành viên Hội đồng giải quyết kiến nghị. Chủ trì điều phối không tham gia 

Hội đồng giải quyết kiến nghị. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Phương án 3: 

2. Thành viên Hội đồng giải quyết kiến nghị: 

[Phương án 1:Tùy theo tính chất của từng gói thầu, Chủ tịch Hội đồng 

giải quyết kiến nghị chỉ định thành viên Hội đồng giải quyết kiến nghị. Phương 

án 2: Chủ trì điều phối Hội đồng giải quyết kiến nghị chỉ định Chủ tịch và thành 

viên Hội đồng giải quyết kiến nghị]. Số lượng thành viên Hội đồng giải quyết 

kiến nghị là số lẻ. Thành viên Hội đồng giải quyết kiến nghị là chuyên gia trong 

lĩnh vực liên quan tới nội dung kiến nghị, bao gồm đấu thầu, pháp lý, kỹ thuật, 

tài chính, xây dựng, công nghệ và các lĩnh vực khác. Thành viên Hội đồng giải 

quyết kiến nghị 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, các cá nhân trực tiếp thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, 

người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

3. Hoạt động của Hội đồng giải quyết kiến nghị: 

a) [Phương án 1: Chủ tịch/ Phương án 2: Chủ trì điều phối Hội đồng 

giải quyết kiến nghị 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 giải quyết 

kiến nghị hoạt động theo từng vụ việc; 

b) Hội đồng giải quyết kiến nghị làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu 

quyết theo đa số để hình thành Báo cáo giải quyết kiến nghị; từng thành viên 
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được quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của 

mình.  

UBND huyện lựa chọn phương án: Phương án 1 

Phụ lục: 

Cách xác định phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trong 

các dự án đầu tư phát triển quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1  

Dự thảo Luật 

           4. Trường hợp Doanh nghiệp nhà nước A góp vốn để thành lập Công ty 

B(tỷ lệ vốn góp, cổ phần nắm giữ của Doanh nghiệp nhà nước A trong vốn điều 

lệ của Công ty B là 60%). Công ty B góp vốn để thành lập Công ty C với số vốn 

điều lệ 200 tỷ đồng (tỷ lệ vốn góp, cổ phần nắm giữ của Công ty B trong vốn 

điều lệ của Công ty C là 80%).  

Công ty C là chủ đầu tư dự án; dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, 

trong đó 100 tỷ đồng là vốn tự có, 100 tỷ đồng vốn vay được thế chấp bằng tài 

sản hiện có của Công ty C, tài sản hình thành sau dự án. 

Phần vốn của doanh nghiệp nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án 

được xem xét như sau: 

- Phương án 1: 200 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án không 

phải vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước (Dự án của Công ty C 

không sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước); 

- Phương án 2:  

+ 100 tỷ đồng vốn tự có không phải là vốn nhà nước, vốn của doanh 

nghiệp nhà nước; 

+ Trong 100 tỷ đồng vốn vay được thế chấp bằng tài sản hiện có của 

Công ty C, tài sản hình thành sau dự án thì phần vốn nhà nước, vốn của doanh 

nghiệp nhà nước (V) trong tổng mức đầu tư là: 60% x 80% x 100 tỷ đồng. 

UBND huyện không có ý kiến. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kính gửi Sở kế hoạch và Đầu tư  tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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