
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 58/2016/TT-B rc Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệpẻ 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sổ 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 
năm 2002; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Đau thâu và lựa chọn 
nhà thau; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng 
von nhà nước đế mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 
nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 
to chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội, to chức chính trị xã hội - nghê 
nghiệp, tô chức xã hội, to chức xã hội - nghề nghiệp. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1Ế Đối tượng áp dụng 
Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn 
vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tô chức 
khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) khi sử dụng 



vốn nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua sắm tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên. 

Điều 2. Pham vi điều chỉnh 

1. Nội dung mua sắm gồm: 

a) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc 
của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 

b) Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, 
phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; 

c) Mua sắm phương tiện vận chuyển: Ồ tô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và 
các phương tiện vận chuyến khác (nếu có); 

d) Mua sắm nguyên nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm 
chẩn đoán invitro, vật tư, vật liệu tiêu hao, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động 
thường xuyên; 

đ) May sắm -trang phục ngành, trang phục phục vụ hoạt động đặc thù của 
ngành, lĩnh vực theo quy định (như: quần áo bác sỹ, y tá, quần áo bệnh nhân, 
phạm nhân và các loại trang phục đặc thù của ngành nghề khác), bảo hộ lao 
động (gồm cả mua sắm vật liệu, mẫu thiết kế và công may); 

e) Mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: Máy móc, thiết bị, 
phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao 
gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có) thuộc dự án công nghệ thông tin sử 
dụng vốn sự nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

g) Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ, tem; văn hóa phẩm, 
sách, tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm, dịch vụ để tuyên truyền, quảng bá và 
phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ; 

h) Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; 
sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản; dịch vụ thuê trụ sở làm việc, nhà trạm, ô tô phục vụ 
công tác, vệ sinh công nghiệp; dịch vụ xử lý chất thải; dịch vụ chăm sóc vườn 
hoa, cây cảnh; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẩm 
định giá (nếu có); dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định; dịch vụ đào 
tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các dịch vụ phi tư vấn khác; 

i) Dịch vụ tư vấn bao gồm: Tư vấn lựa chọn công nghệ, tư vấn để lập, 
phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn khác trong mua sắm 
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; 

k) Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có); 
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1) Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác được 
mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn nêu trên, sau 
đây gọi chung là tài sản, hàng hóa, dịch vụ. 

2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, gồm: 

a) Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân 
sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả nguồn bố sung trong năm); 

b) Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong 
trường hợp thực hiện theo hình thức không hình thành dự án đầu tư; 

c) Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn khác do nhà nước quản lý 
(nếu có); 

d) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vay nợ, viện trợ không 
hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn viện 
trợ, tài trợ của các tố chức phi chính phủ nước ngoài, của các cá nhân, tố chức 
trong và ngoài nước thuộc ngân sách nhà nước (trừ trường hợp điều ước quốc tế 
về ODA và vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác); 

đ) Nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật về 
phí, lệ phí; 

e) Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của 
pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

g) Nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế; 

h) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có). 

3. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp: 

a) Mua sắm vật tư, trang thiết bị thuộc dự án đầu tư; 

b) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện đặc thù, chuyên dùng cho quốc 
phòng, an ninh; 

c) Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài để phục vụ hoạt 
động thường xuyên của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 

d) Đối với việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 
Điều này nhưng thuộc Danh mục mua sắm tập trung cẩp quốc gia và Danh mục 
mua sắm tập trung của Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định của Luật 
Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các 
văn bản hướng dẫn. 
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Điều 3Ệ Các hình thức lựa chọn nhà thầu 

1. Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu 
hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và 
lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. 

2. Căn cứ dự toán chi ngân sách hàng năm, dự toán bổ sung trong năm 
được cơ quan có thẩm quyền giao và Quyết định mua sắm tài sản của cấp có 
thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này, Thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu để to chức thực hiện mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ theo đúng quy địnhể 

3. Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đủ điều kiện để 
áp dụng các hình thức mua sắm không phải đấu thầu; nếu cơ quan, đơn vị thấy 
cần thiết phải tổ chức đấu thầu để bảo đảm mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu 
quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định và 
báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ. 

Điều 4. Thu, chi trong hoat động ỉựa chọn nhà thầu 

1. Nội dung chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, gồm: 

a) Chi thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tổ chức đấu thầu; 

b) Chi đăng tin mời thầu (nếu có); 

c) Chi thuê thẩm định (nếu có); 

d) Chi cho hoạt động của tổ chuyên gia; 

đ) Chi cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (nếu có); 

e) Các nội dung chi khác phục vụ cho lựa chọn nhà thầuỂ 

2. Mức chi: 

a) Chi thuê thẩm định: Theo hợp đồng thực tế được ký két dựa trên các 
nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của 
chuyên gia và các yếu tố khác; chi đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham 
gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư; 

b) Chi họp tổ chuyên gia, họp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, họp 
thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, 
họp hội đồng tư vấn: Áp dụng mức chi tổ chức các cuộc họp tương đương quy 
định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của 
Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, 
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước; 
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c) Đối với các nội dung chi không có mức chi cụ thể được cơ quan có 
thẩm quyền ban hành thì bên mời thầu được phép chi tiêu theo thực tế phát sinh, 
bảo đảm hợp lý, hợp lệ trên cơ sở tuân thủ chế độ hóa đon, chứng từ và chịu 
trách nhiệm về việc chi tiêu của mình; 

d) Cán bộ, công chức, viên chức khi làm thêm giờ để thực hiện nhiệm vụ 
liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được thanh toán tiền lương làm thêm 
giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 
05/01/2005 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả 
lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên 
chức. 

3. Nội dung thu: 

a) Thu từ việc bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu càu: Căn cứ quy mô, tính 
chất của gói thầu, cơ quan, đơn vị mời thầu quyết định mức giá bán một bộ hồ 
sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng 
tối đa là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 
đồng (một triệu đồng) đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá 
bán theo thông íệ đấu thầu quốc tế. 

b) Trường hợp nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì cơ 
quan, đơn vị mời thầu được phép thu của nhà thầu để bảo đảm chi phí cho việc 
xem xét giải quyết xử lý kiến nghị đó. Mức thu bằng 0,02% giá dự thầu của nhà 
thầu có kiến nghị nhưng tổi thiểu là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) và tối đa là 
50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). 

c) Các khoản thu về bảo đảm dự thầu theo quy định tại Điều 11 Luật Đấu 
thầu, thu về bảo đảm thực hiện hợp đồng quy định tại Điều 66 Luật Đấu thầuỂ 

4. Biên lai: Sử dụng biên lai thu tiền (Mầu C38-BB) theo Quyết định số 
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế 
toán đơn vị hành chính sự nghiệp. 

5. Hạch toán: Do khoản thu từ hoạt động đấu thầu không thuộc ngân sách 
nhà nước nên không hạch toán vào ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị 
phản ánh khoản thu, chi từ hoạt động đấu thầu vào nguồn thu khác và tổng họp 
chung trong báo cáo quyết toán hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

6. Nguồn kinh phí bảo đảm cho quá trình đấu thầu: 

Cơ quan, đơn vị khi tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được sử 
dụng nguồn kinh phí quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này để chi phí 
cho quá trình đấu thầu, giải quyết các kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp nguồn 
kinh phí nêu trên không đảm bảo để chi cho quá trình đấu thầu thì cơ quan, đơn 
vị được phép sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn 
vị mình để bù đắp; trường hợp còn dư, được bổ sung vào kinh phí hoạt động của 
cơ quan, đơn vị. 
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Chương II 
TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG 

LựA CHỌN NHÀ THẦU • • 

Điều 5Ể Thẩm quyền quyết đinh mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan 
khác ở trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài 
sản nhà nước tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý. 

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm 
tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

3. Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự toán mua sắm cỏ giá trị thuộc 
phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định mua 
sắm các nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu 
đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao. 

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc mua sắm tài sản 
theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 
của Chính phủ quy định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Điều ỏẵ Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
các cấp; Thủ trưởng cơ quan, đom vị có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản 
hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 5 Thông tư này phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
của cấp mình theo quy định. 

Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả 
lựa chọn nhà thầu • • 

Thủ trưởng các cơ quan, đom vị trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ hoặc cơ quan, tổ chức được người có thẩm quyền quyết 
định lựa chọn làm bên mời thầu thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cẩu, kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Điều 8. Trách nhiệm thẩm định trong lựa chọn nhà thầu 
1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì Sở Tài chính chịu trách 
nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

6 



b) Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương thì Thủ trưởng cơ quan ở 
Trung ương quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu; 

c) Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ mà Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng dự toán mua sắm quyết định việc mua sắm 
theo quy định tại Điều 5 Thông tư này thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định 
cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2. Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Bên mời thầu quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm 
định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Chương III 
KÉ HOẠCH LựA CHỌN NHÀ THẦU 

Điều 9. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự toán mua sắm tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền giao đầu năm và lập kế 
hoạch bổ sung đối với các khoản dự toán mua sắm được giao bổ sung trong 
năm. 

Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ 
dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói 
thầu để thực hiện trước. 

2. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội 
dung của từng gói thầu. 

3. Việc phân chia dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thành các 
gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính 
đồng bộ trong việc mua sắm và có quy mô gói thầu hợp lý. Nghiêm cấm việc 
chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo các hình thức không phải đấu 
thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. 

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt 
dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự toán mua săm. 

Điều 10ế Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ 

1. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ 
quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện 
có càn thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc. 
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2. Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền 
(quy định tại Điều 5 Thông tư này) hoặc kế hoạch, danh mục dự toán mua sắm 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Đe án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt (nếu có). 

4. Có nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại 
khoản 2 Điều 2 Thông tư này. 

5. Dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt; 

6. Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định 
giá hoặc của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ tham định giá hoặc các báo 
giá của các nhà cung cấp (nếu có). 

Điều llẵ Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu 

Nội dung của từng gói thầu bao gồm: 

1. Tên gói thầu. 

2. Giá gói thầu. 

Khi lập và xác định giá gói thầu trong ké hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn 
cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau: 

a) Giá hàng hoá cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác 
nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không 
đủ 03 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 03 báo 
giá; 

b) Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: 
chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán 
được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm); 

c) Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 
thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ phải thấm định giá theo quy định của Luật giá; 

d) Giá thị trường tại thời điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin 
chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố 
được khai thác qua mạng Internet; 

đ) Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hoá tương tự trong thòi gian trước 
đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày. 

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho 
từng phần trong giá gói thầu. 

3. Nguồn vốn. 
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4ệ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu. 

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

6. Loại hợp đồng. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng. 

Điều 12Ề Trình duyêt kế hoach lưa chon nhà thầu 
• • • • 

1. Trách nhiệm trình duyệt: 

Bên mời thầu có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người 
có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 6 Thông 
tư này xem xét phê duyệt; đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức, bộ phận thẩm 
định được quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

2. Văn bản trình duyệt gồm: 

a) Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến 
các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và các căn cứ pháp lý để thực 
hiện; 

b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 
nhà thầu quy định tại Thông tư này; 

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung 
công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một 
trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Thông tư này. Trong phần 
này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với 
từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 11 của Thông 
tư này. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn 
bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức 
lựa chọn khác; 

d) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu 
có), trong đó nêu rõ nội dung và giá trị của phần công việc này; 

đ) Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc quy định tại các điểm a, b, 
c và d khoản này. Tổng giá trị của phần này không được vượt tống dự toán mua 
sắm được phê duyệt. 

3. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt: 

Khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, 
dịch vụ phải gửi kèm bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu quy định tại Điều 10 Thông tư này. 

Điều 13. Thẩm đinh kế hoach lưa chon nhà thầu • • • • 
1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh 

giá các nội dung theo quy định tại các điều 9, 10, 11 Thông tư này. 
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2. Cơ quan, tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập 
báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền quyết định phê duyệt. 

Điều 14. Phê duyêt kế hoach lưa chon nhà thầu 
4/ • • » • 

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo 
thẩm định, Thủ trưởng cơ quan, đom vị quy định tại Điều 5 Thông tư này có 
trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản (sau khi có 
quyết định phê duyệt dự toán mua sắm) để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
hoặc đồng thời với quá trình phê duyệt dự toán mua sắm trong trường hợp đủ 
điều kiện. 

Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu và báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cơ quan, tổ chức 
thẩm địnhệ 

Chương IV 
CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, 

MUA SẤM TRựC TIÉP, Tự THựC HIỆN VÀ LựA CHỌN NHÀ THẦU 
TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

Mục 1 
CHỈ ĐỊNH THẦU 

Điều 15. Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu 

1. Các gói thầu quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu, gồm: 

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu 
quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện đế bảo đảm bí mật nhà 
nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính 
mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết 
bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách; 

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc 
gia, biên giới quốc gia, hải đảo; 

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng 
hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương 
thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói 
thau có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ; 

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết 
kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng 
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tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; 
gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm 
nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình. 

2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán 
mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm 
triệu đồng). 

3ế Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại điểm b, c, d 
khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; 

b) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu 
cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy 
mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày; 

c) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về 
nhà thầu theo quy định của Bộ Ke hoạch và Đầu tư (trừ gói thầu quy định tại 
khoản 2 Điều này). 

Điều 16. Quy trình chỉ định thầu thông thường 

1. Các gói thầu quy định tại Điều 15 Thông tư này (trừ gói thầu quy định 
tại điểm a khoản 1 và khoản 2) áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường. 

2. Quy trình chỉ định thầu thông thường thực hiện theo quy định tại Điều 
55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủẾ 

Điều 17. Quy trình chỉ định thầu rút gọn 

1. Đổi với gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15, trừ gói thầu cần 
thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước: 

Cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho 
nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày 
kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: 
Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, trong đó xác định yêu cầu về 
phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công 
việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 
Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản 
lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu 
được chỉ định thầu. Kết quả chỉ định thầu phải được công khai theo quy định. 

2. Đối với gói thầu quy định tại khoản 2 Điều 15: 
a) Bẽn mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được 

duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được người có thẩm 
quyền xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thâu. 
Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công 
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việc càn thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc càn đạt được, giá 
trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác; 

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ 
định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng; 

c) Ký kết hợp đồng: Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết 
định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các 
tài liệu liên quan khác. 

3. Đối với các gói thầu được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ 
chức chỉ định thầu thông thường để bảo đảm mục tiêu quản lý và sử dụng có 
hiệu quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện chỉ định thầu thông thường. 

Muc 2 
CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 

Điều 18Ễ Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh 

1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đổi với gói thầu có giá trị không 
quá 2 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; 

b) Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử 
dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa 
được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng đê thiết kế, 
gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu 
chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước 
ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có 
cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác). 

2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Có ké hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; 

b) Có văn bản phê duyệt dự toán mua sắm của cấp có thẩm quyền. 

Điều 19ễ Quy trình chào hàng cạnh tranh 

1. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 
Điều 18 có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy 
trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 

2. Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 
Điều 18 có giá gói thầu không quá 200 triệu đồng được thực hiện quy trình chào 
hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 
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ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 
Muc 3 « 

MUA SẮM TRựC TIÉP 

Điều 20. Phạm vi và điều kiện áp dụng 

1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng 
hóa tương tự thuộc cùng một dự toán mua sắm hoặc thuộc dự toán mua sắm 
khác. 

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

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; 

b) Có văn bản phê duyệt dự toán mua sắm của cấp có thẩm quyền; 

c) 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; 

d) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so 
với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó; 

đ) 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; 

e) 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. 

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. 

Điều 21 ẵ Quy trình mua sắm trực tiếp 
Thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ. 
Mục 4 

Tự THựC HIỆN 

Điều 22Ể Điều kiện áp dụng 
1. Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói 
thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 

2. Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này và đơn vị 
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được giao thực hiện gói thầu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 61 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

a) Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh 
phù hợp với yêu cầu của gói thầu; 

b) Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng 
huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói 
thầu; 

c) Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối 
lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá 
gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng. 

Điều 23ễ Quy trình tự thực hiện 

Thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ. 

Mục 5 

LựA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

Điều 24. Điều kiện áp dụng 
Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà 

không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20, 21, 
22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu. 

Điều 25ễ Quỵ trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 

1. Người có thẩm quyền lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại 
Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này; đồng thời làm rõ các điều kiện đặc 
thù, riêng biệt của gói thầu để làm cơ sở đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu 
trong trường hợp đặc biệt, gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định 
tại điểm b, khoản 1 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 
Chính phủ. 

2. Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, người có thẩm 
quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà 
thầu. 

CHƯƠNG V 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 26. Hướng dẫn thi hành 
1. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan khác ở 

Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tố 
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chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý; ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông tư này 
(nếu thấy cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này 
và các quy định của pháp luật về đấu thầu có liên quan. 

2. Mầu tài liệu đấu thầu và các nội dung khác không quy định tại Thông 
tư này thì thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đấu thầu. 

Điều 27. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016 

và thay thế Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy 
định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc 
lực lượng vũ trang nhân dân. 

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại 
Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng 
theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị^ác cơ quan, đơn 
vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./, /y 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- HĐND, ƯBND các tinh, TP thuộc TW; 
- Sờ Tài chính, KBNN các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HCSN (400b). 

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Đỗ Hoàng Anh Tuân 
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