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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết thi hàiih một số điều của 

Luật Đấu thâu V lựa chọn nhà đfiu tư

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà đầu tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, 
được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và hướng dân thi hành Luật Đâu tư theo phương thức đôi tác 
công tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

2. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Căn cứ Luật Tỏ chức Chỉnh phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đổi tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chỉnh phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.1

1 - Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Đâu tu theo phươiig thức đối tác công tư có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Tỏ chức Chính phủ ngậy 19 thánạ 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều cm  Luật 
Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chỉnh qityễn địa phrơng ngày 22 thảng 11 nam 2019- 
Căn cứ Luật Đâu tư theo phương thúc đôi tác công tu ngậy 18 tháng 6 năm 2020 •

Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư. ”

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dan thi hành một sô điêu của Luật Đầu tư có căn cứ ban hành như sau:
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị dịnh này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, bao gồm:

a) 2 (được bãi bỏ)

b) 3 Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình 
dân dung có một hoặc nhiều công nãng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng 
làm việc; công trinh íhương mại, dịch vụ;

c) Dự án không thuộc quy định tại các điểm a và b khoán này nhung phải tổ 
chức đẩu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân Iham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà 
đàu tư thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Nghị định này được chọn áp dụng quy địiih của Nghị định này. 
Trưởng họrp chọn áp dụng, tổ chức, cá nhân phải xác định rõ các điều, khoản sẽ 
thực hiện theo quy định của Luật Đẩu thầu, Nghị dịnh này và pháp luật khác, bảo 
đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Căn cứ Luật Tồ chức Chính phủ số 76/2015/QHỈ3 ngày’ 19 thảng 6 năm 2015; Luật sửa đỏi, 
bỗ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính qu)>ền địa phương ngậy 22 tháng 
11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 17 thảng 06 năm 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chỉ tiết và hưởng dẫn thi hành một sổ điều của Luật 
Đầu tư. ”

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoán 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đâu tư theo 
phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Điềm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu 
của Luật Đẩu tư, có hiệu lực từ ngà}' 26 tháng 3 năm 2021.
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Điểu 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Nhà đầu tư tham dự thầu được đánh giá là độc lập về pháp lý và độc lập về tài 
chính với nhà thầu tư vấn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu quy định 
tại khoản 4 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Nhà đầu tư tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với nhà thầu tư 
vấn sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo 
cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế, dự toán;

b)4 Nhà thầu tư vấn lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm; lập, thẩm 
định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu 
tư.

2. Nhà đầu tư tham dự thầu và nhà thầu tư vấn quy định tại khoản 1 Điều này 
không cùng có tỷ lệ sở hữu từ 30% vốn cổ phần, vốn góp trở lên của một tổ chức, 
cá nhân khác đối với từng bên.

Trường hợp nhà đầu tư tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 
vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân 
khác trong liên danh được xác định bằng tổng tỷ lệ cổ phần, vốn góp tương ứng 
của từng thành viên trong liên danh.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có tỷ lệ sở hữu vốn 
trên 49% cổ phần, vốn góp của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư tham dự thầu 
với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời 
thầu trong liên danh được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Xi: là tỷ lệ sở hữu vốn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu 
trong thành viên liên danh thứ i.

Yi: là tỷ lệ góp vồn của thành viên liên danh thứ i tại thỏa thuận liên danh, 

n: là số thành viên tham gia trong liên danh.

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

n

1=1
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Điều 3 .5 (đưọc bãi bỏ)

Biều 4. Đãng tải thông tin về đấu thầu

1. Trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu 
quõc gia:

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủv  ban nhân dân 
cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trách nhiệm đăng tải thông tin quy định tại 
các đièm g và h lchoàn 1 Điêu 8 của Luật Dấu thầu;

b) 6 (được bãi bố);

c)7 Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế (đối với dự án thực 
hiện tại khu kinh tế) có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án, danh mục dự án đầu 
tư có sử dụng đất, thông tin về việc gia hạn hoặc thay đổ thời hạn đăng ký thực 
hiện dự án đâu tư có sử ciụntĩ đất (nếu có), kết qua đánh giá sơ bộ năng lực, kinh 
nghiệm nhà đầu tư đàng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định 
tại các điểm i và 1 khoan 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu;

d) 8 Bên mời thầu cò trách nhiệm đãng tải thông tin quy định tại các điểm a, 
b, c, d và đ khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và thòng tin thay đổi về thời điểm 
đóng thầu (nếu có); thông tin hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định 
tại điểm 1 khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu;

đ) Nhà đầu tư có trách nhiệm tự đăng tải và cập nhật thông tin về năng lực, 
kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà đầu tu theo quy định tại điểm d khoản 
1 Điều 5 và điểm k khoản 1 Điều 8 cua Luật Đấu thầu.

2. Đối với dự án thuộc danh mục bí mật nhà nước, việc công khai thông tin 
thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước.

3. Trường hợp phát hiện các thông tin không hợp lệ, Bộ Ke hoạch và Đầu tư 
có trách nhiệm thông báo trên Hệ thông mạng đấu thầu quôc gia đ các đom vị 
cung cấp thông tin biết, chỉnh sửa, hoàn thiện để được dăng tải theo quy định.

5 Đieu này dược bãi bỏ theo quy định tại khoăn 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngây 
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
6 Điêm này được bãi bỏ theo quy định tại [dĩoan 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phưcmg thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Điểm này đưực sửa đối theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 89 Nghi định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hưứng dẫn thi hành Luật Đâu 
tư theo phương thức đối tác công tư, cỏ hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
8 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại diểm b khoản 2 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngàv 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng iẫn thi hành Luật Đâu 
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



4 . 9 Đối với dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi 
phí bồi thương, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ
800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên, ngoài việc đăng tải thông tin quy định 
tại điêm c khoản 1 Điều này, thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất phải được đăng 
tải với ngốn ngữ bàng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang thông tin điện tử của ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

Quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án thuộc ngành, nghề chưa 
được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định cụa pháp 
luật về đầu tư.

5. 10 Ngoài trách nhiệm cưng cấp thông tin quy định tại điểm d khoản 1 Điều 
này, bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông báo mời thầu quốc tế với ngôn 
ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang thông tin điện tử của ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh (nếu có) hoậc tờ báo bàng tiếng Anh được phát hành tại Việt Nam.

Điều 5. Thòi hạn đăng tải thông tin về đấu thau

1.11 Đối với thông tin quy định tại các điểm b và c khoán 1 Điều 8 của Luật 
Đấu thầu, bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu đồng thời với thông báo mời 
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2 . Đổi với thông tin quy định tại các điểm a, d, đ, g, h, i và 1 khoản 1 Điều 8 
của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đàng tải thông tin phải bảo đảm 
thời điểm đãng tải thông tin không muộn hom 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn 
bản được ban hành.

3. Trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày các tổ chức tự đăng tải thông tin 
quy định tại các diêm b, c, d, đ và g khoảrr 1 Điều 8 Luật Đấu thầu lên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có trách nhiệm đăng tải 01 kỳ trên Báo 
Đấu thầu.

Điều 6. Thòi gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

1. Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầJ tư tối đa là 20 ngày, kể từ 
ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt; thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà đâu tư tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận đuợc báo cáo thẩm định.

0 Khoảii này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đâu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
10 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 89 Nghị định sổ 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chíiih phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
11 Khoản này được sừa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



2. Thời gian tôi thiêu đê nhà dâu tư chuân bị hồ sơ năng lực, kính nghiệm và 
đăng ký thực biện dự án đầu tư có sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày danh mục 
dự án được đăng tải.

3.12 Hồ sơ mời thầu được phát hành đồng thời với thông báo mời thầu trên 
Hệ thõng mạng đấu thầu quốc gia. Hồ sơ yêu cầu được phát hành theo thời gian 
quy định trong thư mời thầu gửi đến nhà đầu tư được chỉ định thầu;

4 .13 (được bãi bỏ)

5. Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên 
phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải 
nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

6 . Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 60 ngày đối với đấu thầu 
trong nước hoặc 90 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành 
hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đỏng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ 
dự thâu trước thời điém đóng thầu.

7.14 Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư đã nhận 
hồ sơ mời thầu tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối 
với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đỏng thầu; đối với sửa đổi hồ sơ yêu 
câu tối thiểu là 10 ngày trước ngàv có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian 
gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại khoản này, bên mời thầu 
thực hiện gia hạn thời điêm đong thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian 
gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

8 . Thưí hạn bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư dược phê duyệt.

9.15 (dược bãi bỏ)

10, Đối với các thời hạn khác trong quá trình đẩu thầu, người có thẩm quyền 
quyết định theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này

12 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dân thi hành Luật Đâu 
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngáy 29 tháng 3 năm 2021.
5 Khoản này dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điỏn 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
14 Khoản này dược sửa đổi theo quy định tại điểm b khoán 4 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
15 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu 
tư.

Điều 7. Chi phi trong lựa chọn nhà đầu tư

1 . '6 Đối với đấu thầu trong nước, mức giá bán (bao gồm cả thuế) của một bộ 
hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 20.000.000 (hai mươi triệu) dồng. Đối 
với đấu thầu quốc tế, mức giá bán (bao gồm cả thuế) của một bộ hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu không quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

2 .17 (được bãi bỏ)

3. Chi phí 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 đầu tư:

a) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% tổng mức 
đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000  (mười triệu) đồng và tối đa là 2 0 0 .000.000 
(hai trăm triệu) đồng;

b) Chi phí thẩm định đối với từng nội dung về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
và kết quả lựa chọn nhà đầu tư được tính bằng 0 ,02% tổng mức đầu tư nhung tối 
thiểu là 10.000.000  (mười triệu) đồng và tối đa là 100 .000.000  (một trăm triệu) 
đồng;

c) Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính bằng 0,03% tổng 
mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000  (mười triệu) đổng và tối đa là
200 .000.000  (hai trăm triệu) đồng.

4.18 Đối với các dự án có nội dung tương tự nhau thuộc cùng một cơ quan 
nhà nước có thâm quyền và cùng một bên mời thầu tổ chức thực hiện, các dự án 
phải tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư thì các chi phí: Lập, thẩm định hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu được tính tối đa 50% mức đã chi cho các nội dung chi phí quy 
định tại các khoản 2 và 3 Điều này. Trường hợp tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu 
tư thì phải tính toán để bổ sung chi phí này vào chi phí chuân bị đầu tư.

5. Chi phí quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này áp dụng đối với trường 
hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu trực tiếp thực hiện. Đối với 
trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu tại các khoản 2 ,

16 Khoàn này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đôi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
17 Khoàn này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
18 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tu theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



3 và 4 Điêu này, việc xác định chi phí dụa trên các nội dung và phạm vi công việc, 
thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, định mức l ương 
theo quy định và các yếu tố khác.

Trường hợp không có quy định về định mức lương chuyên gia thì việc xác 
định chi phí lương chuyên gia căn cứ thống kê kinh nghiệm đối với các chi phí đã 
chi trả cho chuyên gia tại các dự án tương tự đã thực hiện Irong khoảng thời gian 
xác định hoặc trong tổng mức đàu tư.

6 . Chi phí cho Hội dồng tư vấn giái quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết 
qua lựa chọn nhà đầu tư là 0 .02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị 
nhưng tối thiểu là 2 0 .000.000  (hai mươi triệu) đồng và tối đa là 2 00 .000.000 (haí 
trăm triệu) đồng.

7. Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia Hệ ihống mạng 
đẩu thầu quốc gia và việc quăn lý, sử dụng các khoản thu từ nguồn chi phí này 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.

8 . Việc quan lý, sử dụng các khoản thu, chi theo quy định tại các khoản 1, 2,
3, 4, 5 và 6 Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 8 .19 (đưọc bãi bỏ)

Điền 9 .20 (đưọ*c bãi bỏ)

Đỉỏu 10. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng
đất

1. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rã? quốc tế đối với dự án đáp ung đầy đủ 
các điều kiện sau:

a) Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm 
tỷ) đồng trở lên;

b) Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 
nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này, trong đó có ít nhất một 
nhà đầu tư nưức ngoài;

c) Không thuộc trường hợp theo quy định tại các điểm a và c khoản 2 Điều
này.

’ Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoan 32 Đieu 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 
29 tháng 3 năm 2021 của Chinh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đâu tư theo 
phuơng thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
0 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



2 . Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường họp:

a) 21 Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu 
tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 
nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự 
án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về nàng lực, kinh nghiệm theo quy định tại khoan
3 Điều 13 Nghị định này;

c) Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an nmh do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống 
nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phong; ý kiến ihống nhất 
của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

3. Áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điểu 
22 của Luật Đấu thầu.

Điều 11. Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất22

Dự án đầu tư có sử dụng đất phai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị 
định này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Thuộc các dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị định này 
mà không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình. Dự án xây dựng khu 
đô thị; nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch 
vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có 
nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình 
chính của dự án hoặc cống trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án cỏ 
nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật \ ì xây dựng.

2. Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp 
luật về đất đai, thuộc khu đất do Nha nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được lly 
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu kinh tế giao đất, cho thuê đất cho nhà 
đầu tư được chấp thuận.

3. Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp 
luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật 
về phát triển đô thị.

4. Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dime có

21 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Nghị định số 31/2021 'NĐ-CP 
ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đâu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
22 Điêu này dược sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điểu 108 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một sô điêu của Luật Đâu tư, có hiệu lực từ ngày 26 lliáng 3 năm 2021.
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tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ
1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

5. Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai.

6 . Không thuộc tmờng hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 và Điều 26 
của Luật Đấu thầu.

Đièu 12. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất23

1. Dự án quy định tại Điều 11 Nghị định này được tỏng họp vào danh mục
dự án đầu tư có sử dụng đất, cụ thể như sau:

a) Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, Quyết định chấp chuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn 
bản quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo quy định 
của pháp luật về đàu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên 
quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo 
ủy  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án. Đối với 
dự án thực hiện tại khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế tổ chức xác định, phê 
duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi công bố 
danh mục dự án.

b) Đối với dự án không thuộc diện chẩp thuận chủ trương đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư, việc lập, phê duyệt cianh mục dự án đầu tư có sử 
dụng đất thực hiện theo quy định tại khoán 2 và khoăn 3 Điều này.

2. Lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án không thuộc 
diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, của pháp luật về đầu tư:

a) Trường hợp dự án do cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp 
lỉnh, cơ quan trực thuộc ù y  ban nhân dân cấp tỉnh, ủ y  ban nhân dân cấp huyện 
lập:

Cơ quan chuyên môn thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy  ban nhân dân cấp huyện lập đề xuất dự án đầu tư 
có sử dụng đất gửi Sở K : hoạch và Đầu tư tổng hợp. Nội dung đề xuất bao 
gồm: tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự 
án, vốn đầu tư; phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đau tư; thông tin về 
hiện trạng sử (iụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, dự kiến nhu cầu sử dụng đất 
(nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt; ngôn ngữ đảng

Điêu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 108 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.



tải danh mục dự án; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng 
lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

b) Trường hợp dự án do nhà dầu tư đề xuất:

Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh 
mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 
Hồ sơ đề xuất bao gồm các nội dung sau đây:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết 
chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;

- Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: tên dự án; mục tiêu đâu tư; quy mô 
đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư; phương án huy động vốn; 
thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư;

- Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất 
tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy 
hoạch được duyệt;

- Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

- Các tài liệu cần thiết khác để giái trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

3. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất dự án quy định 
tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều này, Sở Ke hoạch và Đầu tư phối hợp với 
các cơ quan có liên quan tống hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; đánh 
giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất quy định 
tại Điều 11 của Nghị định này; xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm 
của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp cần thiết, 
thời gian thực hiện có thể được gia hạn theo yêu cầu thực tế.

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Ke hoạch 
và Đầu tư, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự 
án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 
nghiệm của nhà đầu tư.

4. Công bố danh mục dự án:

a) Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp 
luật vê đâu tư hoặc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt, Sở Kế 
hoạch và Đâu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế (đối với dự án thực hiện tại khu 
kinh tế) công bố danh mục dự án theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 4 Điều



4 và khoan 2 Điều 5 Nghị định này.

b) Nội dung công bố thông tin:

- Tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự 
án, vốn đầu tư; phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư;

- Thòng tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, diện tích 
khu đất thực hiện dự án; mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt;

- Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

- Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia;

- Các thôns tin khác (nếu cần thiết).

Điêu 13. Chuiin bị, nộp và đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà 
đầu tư24

1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ đàne, ký thực hiện dự 
án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia căn cứ nội dung thông tin được công bố 
theo quy dị nil tại điểm b khoán 4 Điều 12 Nghị định này. Hồ sơ đãng ký thực hiện 
dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đãng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách 
pháp lý, năng lực, kinh nghiệin của nhà đầu tư; các tài liệu khac có liên quan (nếu 
có).

2. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Ke hoạch và Đầu tư hoặc Ban 
quàn lý khu kinh tế (đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế) tổ chức đánh giá sơ 
bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự 
án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, cơ quan theo quy 
định tại khoản 2 Điều này trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tinh, Trưởng Ban 
quản lý khu kinh tế (đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế) quyết định việc tổ 
chức thực hiện theo một trong các trường hợp quy định tại các khoan 4, 5 và 6 
Điều này.

4. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng 
lực, kinh nghiệm:

a) Chủ tịch ủy  ban nhản cấp tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu 
rộng rãi theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 10 Nghị định này và giao 
cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhẩn dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc ủy  ban

24 Điều này dược sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 108 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngãv 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư. có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
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nhàn dân cấp tỉnh, ủy  ban nhân dân cấp huyện là bên mời thầu,

b) Trưởng Ban quản lý khu kinh tế ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu 
rộng rãi theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 10 Nghị định này và giao 
đơn vị trực thuộc Ban quản lý khu kình tế là bên mời thầu đối với dự án thực hiện 
tại khu kỉnh tế.

5. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ 
về năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà 
đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực. kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp 
thuận nhà đâu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6 . Căn cứ quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền quy định tại các 
khoản 4 và 5 Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kỉnh tế (đối 
với dự án thực hỉện tại khu kinh tế) đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng y êu 
cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc thông báo kết thúc thủ tục công 
bố Danh mục dự án trong trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ 
về năng lực, kinh nghiệm.

Điều 14. Lưu trữ thông tin trong đấu thầu

1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đen quá trình lựa chọn nhà đầu tư được lưu trữ 
tối thiểu 03 năm sau khi kết thúc hợp đồng dự án, trừ hồ sơ quy định tại các khoản 
2, 3 và 4 Điều này.

2. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của các nhà đầu tư không vưọt 
qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà đầu tư cùng thời 
gian với việc hoàn trả hoặc giai tỏa bảo đảm dự thầu của nhà đầu tư không được 
lựa chọn. Trường hợp nhà đầu tư khòng nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính - 
thương mại của mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất 
về tài chính - thương mại nhưng phải bảo đảm thông tin trong hồ sơ đề xuất về tài 
chính - thương mại của nhà đầu tư không bị tiết lộ.

3. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu trữ trong khoảng thời gian 
12 tháng, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu.

4. Hồ sơ quyết toán hợp đồng dự án và các tài liệu liên quan đến nhà đầu tư 
trúng thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 15. Tổ chuyên gia

1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động 
đấu thầu theo lộ trinh do Bộ Kê hoạch và Đầu tư quy định, trừ cá nhân quy định 
tại các khoan 3 và 4 Điều này.



2. Căn cứ theo tính chất và mức độ phức tạp của dự án, thành phẩn tổ chuyên 
gia bao gôm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành 
chính, phap lý, đất đai và các lĩnh vực có liên quan.

3. Cá nhân không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi 
tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo ve đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến dự án;

c) Có trình độ ngoại ngừ đáp ứng yêu cầu của dự án;

d) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của dự án;

đ) Có tối thiểu 05 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến dự án.

4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành 
tì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

5. Việc đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà dầu tư dược thực 
hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 16. Lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật chuyên ngành, 
pháp luật về xã hội hóa

l .25 Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoan ] 
Điều 1 Nghị định này thực hiện như sau:

a) Danh mục dự án (bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm) phải 
được phê duyệt và dược cồng bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đẩu thầu quốc gia, 
làm cơ sở xác định số lượng nhà đáu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự 
án.

b) Trường hợp có từ hai nhà dãn tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng 
lực, kinh nghiệm, việc tổ chức đấu thầu áp đụng quy trình đấu thau rộng rãi, bao 
gồm:

- Ch nán bị lựa chọn nhà đầu tư;

- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

- Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; thẩm định, phê duyệt danh sách nhà 
dầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại;

- Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

Khoán này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 108 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
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- Đảm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

c) Trường hợp có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về 
năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đau 
tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

d) Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 
nghiệm, thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.

2. Phân cấp trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định 
tại Luật Đấu thầu và Nghị định nảy. Trường hợp pháp luật chuyên ngành, pháp 
luật về xã hội hóa có quy định về phân cấp trách nhiệm khác với Nghị định này 
thì áp dụng theo quy định của pháp luật đó.

3.26 Đối với dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này, 
căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định 
về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương phảp và tiêu chuẩn đánh 
giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có), bảo đảm mục tiêu 
cạnh tranh, công bàng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chương II

KÉ HOACH LƯA CHON NHÀ ĐẦU TƯ27
• • •

Mục l 28 

(đưọc bãi bỏ)

Mục 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐÀU TƯ

Đỉều 24. Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà dầu tư:

Khoán này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một sô điêu của Luật Đâu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021
27 Tên Chương này đuợc sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 89 Nghị định sổ 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
28 Mục này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đôi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



a) 29 (được bãi bỏ)

b)30 Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất:

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) hoặc Quyết định 
phe duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự không thuộc diện 
chãp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư);

- Quyếl định phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi;

- Các văn bản có liên quan (nếu có).

2 . Trên cơ sở các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều nảy, bên mời thầu lập kế 
hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền, đổng thời gửi đơn vị thẩm 
định.

3. Hồ sơ trình duyệt bao gồm:

a) Văn bản trình duyệt, trong đó nêu tóm tắt về quá trình thực hiện và các 
nội dung kế hoạch iựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định này;

b) Bang theo dõi tiến độ các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 
theo quy định tại khoản 10 Điều 6 và điểm h khoán 1 Điều 8 Nghị định này;

c) Tài liệu kèm theo, trong đó bao gồm các bản chụp làm căn cứ lập kế hoạch 
lựa chọn nhà đâu tư quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

1. Tên dự án.

2. 31 Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư, tiền sử dụng đất, tiền thuè C t dự kiến đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

3. 32 (được bãi bỏ)

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư:

’ Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoán 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dân thi hành Luật Đâu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
8 Điểm này sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điểu 89 Nghị định số 35/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác cônẹ tư, có hiệu lực từ ngáy 29 tháng 3 năm 2021.

1 Khoan này được sửa đôi theo quy định tại điểm a khoản 8 Điền 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

1 Khoản này được bãi bỏ then quy định tại khoan 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/N'Đ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn t.hi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



a)33 Xác định rõ hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại các Điều 20, 
22 và 26 của Luật Đấu thầu, Điều 10 Nghị định này;

b) Xác định rõ phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn một túi hồ 
sơ hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 hoặc Điều 29 của 
Luật Đấu thầu.

5. Thời gian bắt đàu tổ chức lựa chọn nhà đẩu tư:

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được tính từ khi phát hành hồ 
sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý irong năm.

6 . Loại hợp đồng:

a) 34 (được bãi bỏ)

b) Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định rõ loại hợp đồng là hợp 
đồng dự án đầu tư có sử dụng đâí.

7. Thời gian thực hiện hợp đông:

Thời gian thực hiện hợp đồng là số năm hoặc tháng tính từ thời điểm hợp 
dồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy dịnh trong 
hợp đồng.

Điều 26. Thẩm dinh và phê duyêt kế hoach lưa chon nhà đầu tư• 1  *ỉ • • • •

L Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là việc tiến hành thẩm tra, đánh 
giá các nội dung quy định tại Điều 25 Nghị định này;

b) Đơn vị được giao thâm định kế hoạch lựa chọn nhà dầu tư lập báo cáo 
thẩm định trĩnh người có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong quá 
trình lựa chọn nhà đau tư để làm cơ sở tiến hành lựa chọn nhà đầu tư.
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23 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 89 Ngbi định sổ 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đôi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 iháng 3 năm 2021.
34 Điềm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy aịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đôi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

1*



Chương III35 

(được bãi bỏ)

ChưongIV

ĐÁU THẦU RỘNG RÃI LỤ A CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

THựC HIỆN DỤ ÁN ĐẦU TƯ CÓ s ử  DỤNG ĐÁT
Mục 1 

QUY TRÌNH CHI TIỂT
Điều 46. Quy trình chi tiết
1. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:
a) Lập hồ sơ mời thầu;

b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:

a) Mời thầu;

b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

d) Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

3 Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

c) Tham định, phê duyệt danh sách nhà đẩu tư đáp úmg yêu cầu về kỹ thuật.

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính -  thương mại, bao gồm:

a) Mở hồ sơ đề xuất về tài chính -  thương mại;

b) Kiểm tra, đánh giá tính họp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chinh -  thương mại;

c) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính -  thương mại và xép hạng nhà 
đầu tư.

5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

35 Chương này dược bãi bỏ theo quy định tại ichoản 32 Điều 89 Nghị dịnh số 35/2021/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
theo phưưng thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



6 . Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng, bao gồm:

a) Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;

b) Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án.
Mục 2

CHUẨN BỊ LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 47. Lập hồ sơ mời thầu

1. Căn cứ lập hồ sơ mời thầu:

a)36 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối vói dự án thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đâu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) hoặc Quyểt định 
phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự không thuộc diện 
chấp thuận chù trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư);

b) Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt;

c) Quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động 
sản, đầu tư, xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nội dung hồ sơ mời thầu:

Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham 
gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một s nhà đầu tư gây ra 
sự cạnh tranh không bình đẳng. Hồ sơ mời thầu được lập phai có đây đủ các thông 
tin để nhà đầu tư lập hồ sơ dự thầu, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Thông tin chung về dự án bao gồm tên dự án; mục tiêu, công năng; địa 
điểm thực hiện; quy mô; sơ bộ tiến độ thực hiện; hiện trạng khu đất, quỹ đất; các 
chỉ tiêu quy hoạch;

b) Chỉ dẫn đối với nhà đầu tư bao gồm thủ tục đấu thầu và bảng dữ liệu đấu
thầu;

c) Yêu cầu về thực hiện dự án; yêu cầu về kiến trúc; môi trường, an toàn; các 
nội dung khác của dự án (nếu có);

d) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá về 
năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tài chính
- thương mại và phương pháp đảnh giá các nội dung này;

đ) Các biểu mẫu dự thầu bao gổm đơn dự thầu, đề xuất về kỹ thuật, đề xuất 
về tài chinh - thương mại, bảo đảm dự thầu, cam kết của tổ chức tài chính (nếu
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36 Điểm này dược sửa đồi theo quy định tại khoản 9 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo
phương thức đôi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



CÓ) và các biểu mẫu khác;

e) Thời hạn giao đất hoặc cho thuê dẩt; mục đích sử tiling đất; cơ cấu sử dụng
đất;

g) 1 iền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến do bên mời thầu xác định trên cơ 
sở lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp nhất và thông số đầu vào hoặc cách 
thức xác định thông số đàu vào tương ứng với phương pháp định giá đất.

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư trúng thầu phái nộp được xác định 
tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai;

h) Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bc thường, hỗ 
trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (mi) do bên mời thầu xác định theo 
quy định liên quan của pháp luật về xây dimg đối với từng dự án cụ thô. bảo đảm 
phát huy khả năng, hiệu quá sử dụng tối đa khu đất, quỹ đất, diện tích đất, hệ số 
sử dụng đất và quy hoạch không gian sử dụng đất;

i) Phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó chi phí bồi 
thường, hỗ trợ, tái dịnh cư của phần diện tích đất cần giải phỏnỉí mặt bằng (m2) 
được xác định trên cơ sở:

-Bồi thường về đất;

- Chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất (nếu có);

- Chi phí bồi thường thiệt hại về nhà, công trinh xây dựng, tài sản trên đát; 
thiệt hại về sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất (nếu có);

- Tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất (nếu có) gồm: hỗ trợ ổn định đời sống 
và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái địrib 
cư; hỗ trợ khác;

- Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

k) Giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) được bên mời thầu xác định theo 
công tliưc:

m3 = s X AG X k, trong đó:

- s  là diện tích phần đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của khu đất, 
quỳ đất dự kiến giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án;

- AG là giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất tính trên 
một đơn vị diện tích của các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất trong 
phạm vi địa phương hoặc khu vực có khu đất, quỹ đất thực hiện dự án. Trường 
họp tại địa phương thực hiện dự án không có các khu đất, quỹ đất có cùng mục

20



đích sử dụiìíĩ đất thì tham chiếu cơ sở dữ liệu về đất đai của các địa phương có 
điều kiện kinh tế - xã hội tương tự;

- k là hệ số điều chỉnh giá trị tăng bình quân sau trứng đấu giá của các khu 
đất, quỹ đất có tính đến yếu tố tương đồng với khu đất, quỹ đất thực hiện dự án 
và các yếu tố cần thiết khác (nếu có).

Giá trị nảy dược xác định mang tính tương đối, là căn cứ để nhà đầu tư đề 
xuất nộp ngân sách nhà nước và độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thu é đất nhà 
đâu tư phái nộp theo quy định của pháp luật về đất đai.

1) Dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu thực hiện dự án, thời hạn giao đất 
hoặc cho thuê đất; diện tích khu đất, quỹ dẩt; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự 
kiến; phương pháp định giá đất sẽ được sử dụng để xác định tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất tại thời điểm giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai; thông số đầu vào hoặc cách thức xác định thông số đầu vào tương ứng với 
phương pháp định giá; các quy định áp dụng; thương phạt hợp đồng; trường bợp 
bất khả kháng; việc xem xét lại hợp đồng trong quá trình vận hành dự án và các 
nội dung khác.

Điòu 48. Tiêu chuán và phương pháp dánh giá hồ sơ dự thầu

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn 
đánh giá trong hồ sơ mời thầu, bao gồm:

1. Căn cứ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm được phê duyệt theo quy 
định tại khoán 3 Điều 12 Nghị định này, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về 
năng lực, kinh nghiệm được cập nhật hoặc bổ sung (nếu cần thiết) theo quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định này. Trường hợp liên danh, năng lực, kinh 
nghiệm của nhà đầu tư dược xác định bang tổng năng lực, kinh nghiệm của các 
thành viên liên danh; nhà đầu tư dứng đẩu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối 
thiểu là 30%, từng thành viên trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% 
trong liên danh.

2. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật:

a) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

- Sự phù hợp của mục tiêu dự án do nhà đầu tư đề xuất với kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có 
tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 
1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu về quy mô dự án, giải pháp kiến trúc, công năng cơ bản của công 
trình dự án;

- Yêu cầu về môi trường và an toàn;
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- Các tiêu chuẩn khác phu hợp với lừng dự án cụ thể.

b) Phương pháp đánh giá về kỹ thuật:

Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây 
dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy định mức điêm tối thiểu 
và mức đi ém tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết. Khi xây 
dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm tối thiểu để được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu nhưng lchông được thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ 
thuật và điểm của từng nội dung yêu cầu quy định tại điểm a khoản này khòng 
thấp hơn 60% điểm tối đa của nội dung đó.

Cơ cấu về tỷ trọng điểm tương ừng với các nội dung quy định tại điểm a 
khoản này phải phù hợp với từng dự án cụ thể nhưng phải đảm bảo tổng tỷ trọng 
điểm bằng 100%.

3. Tiêu chuần và phương pháp đánh giá về tài chính - thương mại gồm:

a) Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - thương mại

- Tiêu chuẩn về tổng chi phí thực hiện dự án (Mi);

- Tiêu chuẩn về giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Ml);

- Tiêu chuẩn về hiệu quả đầu tư (M3).

Trong đó:

+ Mi là tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ 
dự thầu căn cứ nội dung mi được xác định trong hồ sơ mời thầu;

+ M2 là giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nhà đầu tư đề xuất trong 
hồ sơ dự thầu căn cứ nội dung m2 được xác định trong hô sơ mời thầu.

Trường hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư được duyệt thấp hom giá trị M2 thì phần chcnh lệch sẽ được nộp 
vào ngân sách nhà nước; trường hợp cao hơn giá trị M2 thì nhà đầu tư phải bù phần 
thiếu hụt, giá trị phần thiếu hụt được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Nhà đầu tư sẽ được khấu trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương 
án được duyệt vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng không vượt quá số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với số 
tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại theo phương án dược duyệt chưa được 
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu 
tư cua dự án.
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+ M3 là giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền do nhà đầu tư đề xuất trong 
hồ sơ dự thầu nsoài các nghĩa vụ của nhà đau tư đổi với ngân sách nhà nước theo 
quy định của pháp luật hiện hành.

b) Phưomg pháp đánh giá về tài chính - thirơng mại

- Sừ dụng phương phap lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước để đánh giá về tài 
chính - thương mại. Đối với các hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về 
kỹ thuật thì căn cứ vào đề xuất hiệu quả đầu tư để so sảnh, xếp hạng. Hiệu qua 
đầu tư dược đánh giá thông qua tiêu chí nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà 
nước bằng tiền, ngoài các nghĩa vụ của nhà đâu tư đối với ngân sách nhà nươc 
theo quy định của pháp luật hiện hành (M});

- Nhà đầu tư có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (Mi) không thẩp hơn 
mi (Ml > mi), giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) không thấp hơn m2 (M2 

> m2), giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu 
tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hàiih (M3) không 
thấp hơn giá sàn va cao nhất được xếp thứ nhất, được xem xét đề nghị trúng thầu.

Điều 49.Thấm định và phó duyệt hồ SO’ mời thầìi

1. Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 75 
của Nghị định này trước khi phê duyệt.

2. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê 
duyệt và báo cáo thẩm dịnh hồ sơ mời thầu.

Mtic 3

TỒ CHỨC LựA CHỌN NHÀ ĐẦƯ TƯ

Điều 50. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có 
sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

L Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Đấu thầu;

2. Có quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc 
quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
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' Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



Điều 51. Mời thầu, phát hanh, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn 
thơi gian Iiộp hồ SO’ dự thầu38

1. Thông báo mời thầu được đãng tải theo quy định tại điểm d khoan 1 Điều
4 và khoản 1 Điều 5 của Nghị định này.

2. Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đẩu 
thầu. Bên mời thầu đăng tải miễn phí và đầy đủ tệp tin (file) hồ sơ mời thầu trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, quyết định sửa đổi 
kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu dược bên mời thầu đăng tải trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà đầu tư phải gửi văn bản đề 
nghị đến bên mời thầu tối thiểu 07 ngày làm việc (đối với dẩu thầu trong nưưc), 
15 ns;ày (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, 
xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu dược bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các 
hình thức sau đây:

a) Đăng tải văn bản làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

b) Trương hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những 
nội dung trong hồ sơ mời thầu mà nhà đầu tư chưa rõ. Nội dung trao đổi phai dược 
bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu; 
văn bản làm rõ phai được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu không được trái với nội dung của hồ sơ mời 
thầu đã duyệt. Trường hợp sau khi làm rõ hồ sơ mời thầu dẫn đến phải sửa đổi hồ 
sơ mời thầu thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại khoán 3 
Điều này.

5. Quyết định sửa đổi, văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu là một phần của hồ sơ 
mời thầu.

6 . Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu

a) Bên mời thầu đăng tải thông báo gia hạn kèm theo quyết định phê duyệt 
gia hạn trên Hệ thống mạng đáu thầu quốc gia.

b) Thông báo £.a hạn bao gôm lý do gia hạn, thời diêm đóng thầu mới.
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38 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 89 Nghị định số
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



Điều 51a. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, thay thế, rút hồ sơ dự 
thầu39

1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu 
của hồ sơ mời thầu.

2. Bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà đầu tư nộp trước 
thời điểm đóng thầu và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ 
sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; trong mọi trường hợp 
không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư này cho nhà đầu 
tư khác, trừ các thông tin được công khai khi mở thầu.

3. Khi muốn sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ dự thầu đã nộp, nhà đầu tư phải 
có văn bản đề nghị gửi đến bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ chấp thuận việc sửa 
đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư nếu nhận được văn bản đề nghị 
trước thời điểm đóng thầu.

4. Hồ sơ dự thầu hoặc các tài liệu được nhà đầu tư gửi đến bên mời thầu sau 
thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại, trừ tài liệu làm 
rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm 
chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Điều 51b. Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật40

1. Việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật phải được tiến hành công khai và bắt 
đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Biên bản mở thầu phải 
được gửi cho các nhà đàu tư tham dự thầu.

2. Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy 
ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có); thỏa thuận 
liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng hồ sơ đề 
xuất về kỹ thuật.

3. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của tất cả nhà đầu tư phải được 
bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời 
thầu, nhà đầu tư tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật ký niêm phong.

Điều 51c. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu41

39 Điều này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phưưiig thức đối tác công tư, cỏ hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
40 Điêu này được sừa đổi, bô sung theo quy định tại khoản 11 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đâu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
41 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 cua Chinh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đâu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



1. Việc đanh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự 
thầu và các yéu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, 
các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư để bảo đảm lựa chọn 
được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm, có phương án kỹ thuật, tài chính
- thương mại khả thi để íhực hiện dự án.

2. Việc đánh giá dược thực hiện trên bản chụp, nhà đầu tư phải chịu trách 
nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác 
không nghiêm trọng giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự 
xếp hạng nhà đầu tư thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường họp có sự sai 
khác nghiêm trọng giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản 
gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà đầu tư 
thì hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư đó bị loại.

3. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải kiểm tra các nội dung về 
kỹ thuật, tài chinh -  thương mại của hồ sơ dự thầu để xác định hồ sơ dự thầu 
không có những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót các nội dung cơ bản, trong đó:

a) Sai khác là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu;

b) Đặt điều kiện là việc nhà đầu tư đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 
thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đổi với các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời 
thầu;

c) Bỏ sót nội dung là việc nhà đầu tư không cung cấp được một phần hoặc 
toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong h s sơ mời thâu.

4. Với điều kiện hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong hồ sơ mời 
thầu, bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, 
đặt điểu kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong hồ sơ dự thầu. Trong đó, những sai 
khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản ] những sai khác, đặt điều kiện 
hay bỏ sót nội dung nếu được chấp thuận hoặc cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung, 
thay thế sẽ:

a) Gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi và yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, 
chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

b) Gây hạn chế đáng kể và khỏng thống nhất với hồ sơ mời thầu đổi với 
quyền hạn của bên mời thầu, cơ quan ký hợp đồng dự án, cơ quan có thẩm quyền 
hoặc nghĩa vụ của nhà đầu tư trong hợp đồng;

c) Gây ảnh hưởng khồng công bàng đến vị thế cạnh tranh của nhà đầu tư 
khác có hồ sơ dự thầu đáp ung cơ bản yêu câu nêu trong hi sơ mời thầu.

5. Hồ sơ dự thầu không đáp úng cơ bản các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu 
sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội
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dung cơ bản trong hồ sơ dự thầu nhằm làm cho hồ sơ dự thầu trở thành đáp ứng 
cơ bản.

Điều 51d. Nguyên tắc làm rõ hồ sơ dự thầu42

1. Sau khi mở thầu, nhà đầu tư có ứách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu khi bên mời 
thầu có yêu càu.

2. Sau khi đóng thầu, bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu 
làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà 
đầu tư khi nhà đầu tư phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu thông tin, tài liệu về năng lực, 
kinh nghiệm đã có của mình nhưng chưa được nộp cùng hồ sơ dự thầu. Các tài 
liệu này được coi là một phần của hồ sơ dự thầu.

3. Việc làm rõ đối với các nội dung về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm 
phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất về tư cách hợp lệ, năng lực, 
kinh nghiệm của của nhà đầu tư tham dự thầu. Việc làm rõ đối với các nội diing đề 
xuất về kỹ íhuật, tài chính - thương mại nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư phải 
bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp.

4. Việc làm rõ chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà đầu tư có hồ sơ 
dự thầu cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện băng văn 
bản và dược bên mời thầu bảo quán như một phần của hồ sơ dự thầu.

Mục 4

ĐÁNH GIÁ HỒ Sơ  ĐÈ XUẤT VỀ KỶ TH UẬT

Điều 52. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật4’

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: Đơn dự 
thầu đề xuất về kỹ thuật, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đom dự 
thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký 
đơn dự thầu (nếu có); tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm 
của nhà đầu tư; đề xuất về kỹ thuật; các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về 
kỹ thuật;
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c) Kiem tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá 
trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà đầu tư được đánh giá là hợp lệ khi đáp 
ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b) Có đon dự thầu đề xuất về kỹ thuật hợp lệ;

c) Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định trong 
hồ sơ mời thầu;

d) Có bảo đảm dự thầu hợp lệ;

đ) Nhà đầu tư không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 
với tư cách là nhà dán tư độc lập hoặc thành viên trong liên danh;

e) Có thoa thuận liên danh hợp lệ đối với trường họp liên danh;

g) Nhà đầu tư khòng đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu 
thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

h) Nhà dầu tư bảo đảm tư cach hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu
thầu.

3. Đánh giá về nãng lực và kinh nghiệm

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo phương phap và 
tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời thầu.

4. Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng 
lực và kinh nghiệm được xem xét, đánh giá chi tiết về kỹ thuật.

5. Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Việc đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo phương pháp 
và tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời.

Điều 53. Thẩm định, phê duyệt rlanh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu 
về kỹ thuật44

1. Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt 
bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định danh sách nhà 
đẩu tư đáp ửng yêu cầu về kỹ thuật.
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2. Đối với dự án áp dụng chỉ định thầu, không tiến hành thẩm định, phê duyệt 
danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

3. Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu 
về kỹ thuật đến tất cả các nhà đầu tư tham dự thầu và mời các nhà đầu tư tham dự 
thầu đến mở hồ sơ đề xuất về tài chính -  thương mại, trong đó nêu rõ thời gian, 
địa điểm mở hồ sơ đề xuất tài chính -  thương mại.

Mục 5

MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ Sơ  ĐÈ XUẤT VÈ TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI 

Điều 54. Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thưong mại45

1. Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư có tên trong danh 
sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được mở công khai theo thời gian, 
đại điểm ghi trong thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ 
thuật. Biên bản mở thầu phải được gửi cho các nhà đầu tư tham dự thầu.

2. Đại diện của bên mời thầu phai ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy 
ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có); thỏa thuận 
liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng hồ sơ đề 
xuất tài chính - thương mại.

Điều 55. Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thưoug mại46

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại, bao gồm:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính - thương
mại;

b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại, bao 
gồm: Đon dự thầu đề xuất về tài chính - thương mại; các thành phần khác thuộc 
hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá 
trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại.

2. Đánh giá tính họp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại:

Hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư được đánh giá là hợp 
lệ khi đáp ứng dầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại;

45 Điều này được sừa đổi theo quy định tại khoản 14 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
46 Điêu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 15 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phưomg thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
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b) Có đom dự thầu đề xuất về tài chính - thươna mại hợp lệ;

c) Giá trị ghi trong đom dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và 
phải phù hợp, logic, không đề xuất các giá trị khác nhau đối với cùng một nội 
dung hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
bên mời thầu (bao gồm: tổng chi phí thực hiện dự án do nhà đầu tư đề xuất (Mi); 
giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư đề xuất (M2); đề xuất giá trị 
nộp ngân sách nhà nước bằng tiền, ngoài các nghĩa vụ của nhà dầu tư đối với ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (M3); đề xuất táng giá trị 
nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoải các nghĩa vụ của nhà đẩu tư đối với ngân 
sách nhí nước theo quy định của phảp luật hiện hành, nếu có).

d) Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại đáp úng yêu cầu của 
hồ sơ mời thầu.

3. Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại họp lệ sẽ được đánh 
giá chi tiết về tài chính - thương mại. Việc đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài 
chính - thương mại và xếp hạng nhà đâu tư thực hiện theo phương pháp và tiêu 
chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu.

4. Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia lập báo cáo gửi bên mời thầu 
xem xét. Trong báo cáo phái nêu rõ các nội dung sau đây:

a) Danh sách xếp hạng nhà đầu tư;

b) Danh sách nhà đầu tư khóng đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại nhà 
đầu tư;

c) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế 
trong quá trình tổ chưc lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, 
công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phai nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp 
xử ly.

5. Truờng hợp cần thiết, bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền cho 
phep nhà đầu tư xáp thứ nhất vào đàm phán sơ bộ hợp đồng để tạo thuận lợi cho 
việc đàm phán, hoàn thiện hợp đỏng sau khi có kết quả lựa chọn nhà đâu tư.

Điểu 56. Nguyên tắc xét duyệt trúng tlifui

Nhà dần tư được đề nghị lựa chọn khi đap ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.

2. Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.

3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

4. Có giá tn đề nghị trúng thâu bao gồm các thành, phần đáp ứng yêu cầu sau:
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a) Có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (Mi) không thấp hơn mi được phê 
duyệt trong hồ sơ mời thầu;

b) Có đề xuất giá trị bồi thường, hỗ ừợ, tái định cư (M2) không thấp hơn m2 
đirợc phc duyệt trong hồ sơ mời thầu;

c) Có đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ 
của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành 
(M3) không thấp hơn giá sàn và cao nhất.

Mục 6
TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHE DUYỆT VÀ CỒNG KHAI 
KẾT QUẢ LựA CHỌN NHẢ ĐÀU TƯ; ĐÀM PHÁN,

HOÀN THIỆN VÀ KÝ KÉT HỌP ĐÒNG
Điều 57. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà 

đầu tư

l .47 Việc trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện như sau:

a) Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung 
đánh giá của tổ chuyên gia.

b) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư phai được thẩm định theo quy định tại khoản
4 Điều 76 của Nghị định này trước khi phê duyệt.

c) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải được phê duyệt bằng văn bản, căn cứ 
vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà cỉầu tư.

2. Trường hợp lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu, văn bản phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên dự án; mục tiêu, quy mô của dự án;

b) Tên nhà đầu tư trúng thầu;

c) Dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

d) Địa điểm thực hiện dự án, diện tích, mục đích, thời hạn sử dụng đất;

đ) Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất);

e) Dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp;

g) Các nội dung khác (nếu có).

47 Khoản này dược sửa đổi theo quy định tại khoản 16 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu 
thầu, trong văn bản phẻ duyệt kết quả lựa chọn nhà dãu tư hoặc văn bản quyết 
định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi 
hủy thầu.

4. Sau khi có văn bản phê duyệt kết qua lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu 
phải đãng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điếm d 
khoản 1 Đièu 4 và khoản 2 Điều 5 Nghị định này; gửi văn bản thông báo kết quả 
lựa chọn nhà đầu tư đên các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn quy định tại 
khoản 8 Điều 6 Nghị định này. Nội dune thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
bao gồm:

a) Thông tin quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Danh sách nhà đầu tư không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 
được lựa chọn của từng nhà đầu tư;

c') Ke hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp dong với nhà đầu tư được lựa 
chọn.

5. Sau khi cỏ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà dầu tư 
quyết định thành lập cloanh nghiệp dự án để thực hiện dự án hoặc trực tiếp thực 
hiện dự án. Việc tổ chức quản lý, hoạt động, giải thể doanh nghiệp dự án thực 
hiện theo quy định của pháp luật ve doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và hợp 
đồng dự án.

Điêu 58. Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng

1. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà dầu tư, nhà đầu tư xếp thứ nhất được mời đến 
đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, Trường hợp nhà đầu tư được mời đến đàm phán, 
hoàn thiện hợp đồng nhưng không đến hoặc từ chối đàm phán, hoàn thiện hợp 
dồng thì nhà đàu tư sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

2. Việc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng phài dựa trên cơ sở sau đây:

a) Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;

b) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi hồ sơ dự thầu (nêu có) của nhà 
đầu tư;

c) Hồ sơ mời thầu.

3. Nguyên tắc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng:

a) Không tiến hành đàm phán, hoàn thiện hợp đồng đối với các nội dung mà 
nhà đầu tư đã chàỏ thầu theo đung yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

b) Việc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng không được làm thay đổi nội dung 
cơ bản của hồ sơ dự thầu.
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4. Nội dung đàm phán, hoàn thiện hợp đồng:

a) Đàm phán, hoàn thiện về nhũng nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chua 
phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội đung khác 
nhau trong h sơ dự thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng 
đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đông;

b) Đàm phán về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 
(nếu có) nhăm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của dự án;

c) Đàm phán về tiến độ bàn gỉao mặt bằng xây dựng; tiến độ nhà đầu tư 
chuvển giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển giá trị nộp ngân sách nhà 
nước bằng tiền cho cơ quan quan lý nhà nước có chức năng theo quy định;

d) Cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đất 
đai; phương pháp định giá đất sẽ được sử dụng để xác định tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất tại thời điểm giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai; thông số đầu vào hoặc cách thức xác định thông số đầu vào tương ứng với 
ph ương pháp định giá;

đ) Đàm phán về các nội đung cần thiết khác.

5 .48 Trong quá trình đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, các bên tham gia tiến 
hành hoàn thiện dự thảo hợp đóng. Nhà đầu tư không dược thay đổi, rút hoặc từ 
chối thực hiện các nội dung cơ bản đề xuất trong hồ sơ dự thầu đã dược bên mời 
thầu đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ trường họp các thay đổi do 
nhà đầu tư đề xuất mang lại hiệu qua cao hơn cho dự án.

6 . Trường hợp đàm phán, hoàn thiện hợp đồng không thành công, bên mời 
thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà 
đâu tư và mời nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo vào đàm phán, hoàn íhiện hợp đồng., 
Trường hợp đàm phán, hoàn thiện với các nhà đầu tư tiếp theo không thành công 
thì bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định hủy thầu theo quy 
định tại khoán 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.

Diều 59. Ký kết hợp đồng và công khai thông tin họp đồng dự án

1.4 Nguyên tắc ký kết hợp đồng

a) Giá trị đề nghị trúng thầu (tiền đề xuất nộp ngân sách nhà nước do nhà 
đầu tư trúng đấu thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu) là giá trị ký kết hợp đồng.

4ắ Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 17 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác ẹông tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021
9 Khoản này được sửa đối theo quy định tại khoán 8 Điều 108 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đâu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.



b) Chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu
tư trúng thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu được ghi nhận tại hợp đồng; trường hợp
thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến các chi phí nà> thì
thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, 
nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan.

c) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp xác định theo quy định của pháp 
luật về đất đai cộng với tiền nộp ngân sách nhà nước của nhà đầu tư trúng thầu đề 
xuất được công rửiận là giá thị trường tại thời điểm giao đất, cho thuê đất trong 
hợp đồng,

2. Việc ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71 và 
72 của Luật Đấu thầu.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án, bên 
mời thầu có Irach nhiệm công khai Ihông tin hợp đồng dự án trên Hệ thong mạng 
đâu thầu quòc gia. Nội (lung còng khai thong tin sơ bộ gom:

a) Tên dự án; số hiệu hợp đồng; thời điểm ký kết hợp đồng;

b) Ten, địa chỉ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;

d) Mục tiêu, quy mô của dự án;

đ) Dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

e) Địa điểm thực hiện dự án, diện tích, thời hạn sử dụng đất;

g) Dự kiến tông chi phí thực hiện dự án (khống bao gồm ch phí bồi thương, 
hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất);

h) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến; phương pháp định giá đất sẽ được 
sử dụng để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm giao đất, cho thuê 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai; ihông số đầu vào hoặc cách thức xác 
định thòng số đầu vào tương ứng với phương pháp định giá;

i) Các nội dung khác (nếu có).

Điểu 60. Tricn khai thực hiện dự án dầu tư có sử dụng đất

1. Sau khi ký kết hợp dồng, bên mời thầu, nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh 
nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án50 phổi hợp với 
cơ quan chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định
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50 Cụm từ “nhà đầu tư” được thay thế bởi cụm từ “nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự 
án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án” theo quy định tại khoản 9 Điêu 108 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.



phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật 
về đất đai. Nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà dầu tư trúng 
thầu thành lập để thực hiện dự án51 nộp g] I trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) 
và giá trị nộp neân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu 
cho cơ quan quản lý nhà nước có chức năng căn cứ tiến độ thoá thuận tại họp 
đồng. Không tính lãi vay đối với chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái địiih cư.

2. Trình tự, thủ tục giao đất, cho th uê đất; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất đối với nhà đầu tư Irũng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng 
thầu thành lập để thực hiện dự án52:

a) Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất thực hiện dự 
án, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án 
do nhà đầu tư trúng thâu thành lập để thực hiện dự án53 áp dụng theo trình tự, thủ 
tục giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, 
khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 
thế (nếu có).

b) Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức xác định tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư trúng thầu hoặc 
doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án54 phải 
nộp tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy dịnh của 
pháp luật về đất đai.

3. Nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự án do nhà dầu tư trúng thầu 
thành lập để thực hiện dự án55 triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

51 Cụm từ “nhà đầu tư” được thay thế bởi cụm từ “nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự 
án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dụ án”theo quy định tại klioản 9 Điều 108 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
52 Cụm từ “nhà đầu tư” dược thay thế bởi cụm từ “nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanli nghiệp dự 
án do nhà đâu tư tiling thâu thành lập để thực hiện dự án” theo quy định tại khoản 9 Điều 108 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một sô điều của LuậL Đâu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
53 Cụm từ “nhà đâu tư” được thay thế bởi cụm từ “nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự 
án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án” theo quy định tại khoàn 9 Đ iều 108 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
54 Cụm từ “nhà đầu tư” được thay thế bởi cụm từ “nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự 
án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án” theo quy định tại khoản 9 Điều 108 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021.
55 Cụm từ “nhà đầu tư” được thay thế bởi cụm từ “nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự 
án do nhà đâu tư trúng thâu thành lập để thực hiện dự án” theo quy định tại khoán 9 Điều 108



theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, nhà 
ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan.

Chương V

CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Muc l 56 

(được bãi bỏ)

Muc 2 
«

CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ 
THỰC HIỆN D ự ÁN ĐẦU TƯ CÓ s ử  DỤNG ĐẤT

Đieu 67. Chuẩn bi lưa chon nhà đầu tư• • •

1. Lập hồ sơ yêu cầu:

a)57 Căn cứ lập hồ sơ yêu cầu:

- Danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của phap luật về 
đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ đuợc ủy  ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu kinh tế giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu 
tư được chảp thuận;

- Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy dÍLih của pháp luật về nhà 
ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển 
đô thị;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, 
quy hoạch xâv dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nểu có) hoặc quy hoạch 
phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật;

- Ke hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt;

- Ọuy định hiện hành của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngà}' 26 tháng 3 năm 2021
56 Mục này dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Đíém này được sửa đôi theo quy định tại diểm a khoản 18 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hường dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác còng tư, có hiệu lực từ ngà)' 29 tháng 3 năm 2021.



sản, đầu tư, xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

b) Nội dung hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định này. 
Tiêu chuản và phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất theo quy định tại Điều 48 Nghị 
định này song không cần so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp úng yêu cầu về tài 
chínb -  thương mại.

2. Thẩm định, phê duyệt hò sơ yêu cầu và xác định nhà đầu tư được đề nghị 
chỉ định thầu:

a) Hồ sơ yêu cầu phải dược thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 75 
Nghị định này trước khi phê duyệt;

b) Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê 
duyệt và báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu;

c) 58 Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu và khoản 3 Điểu 10 Nghị định này, nhà dầu 
tư được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại 
các điểm a, b, c, d và e khoan 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh 
nghiệm thực hiện dự án.

Điều 68. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

1. Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà đầu tư đã được xác định.

2. Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Điều 69. Đánh giá hồ sơ đề xuất

Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đáiih giá quy 
định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà đầu tư đến 
làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thòng tin cần thiết của hồ sơ đề xuất.

Ỉ)U!U 70. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp úng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có hồ sơ đề xuất hợp lệ;

2. Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cáu;

3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

4. Có giá đề nghị trúng thầu bao gồm các thành phần đáp ứng yêu cầu sau:
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58 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại đểm b khoản 18 Điều 89 Nghị định số
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chí nil phủ quy định chi tiết và hương dẫn thi
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



a) Có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (Mi) không thấp hơn mi được phê 
duyệt trong hồ sơ yêu cầu;

b) Có đề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Mọ) không thấp hơn m2 
được phê duyệl trong b sơ yêu cầu;

c) Có đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghía vụ 
của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành 
(M3) khỏng thấp hơn giá sàn được phê duyệt trong h > sơ yêu cầu.

Die u 71. Trình, thẩm dinh, phê duyệt và công khui kết quả chó định thầu

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và cõng khai kết quả chỉ định thầu thực hiện 
theo quy định tại Điều 57 Nghị định này.

Điểu 72. Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp dồng và công khai íhông tin 
hợp đống dự án

1. Việc đàm phán, hoan thiện hợp đỏng thực hiện theo quy dịnh tại các Khoản
1, 2, 3, 4 và 5 Điều 58 Nghị định này.

2. Việc ký kết hợp đòng và còng khai thông tin hợp đồng dự án thực hiện theo 
quy định tại Điều 59 Nghị định này.

3. Nhà đâu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Điều 60 
Nghị định này.

Muc 3

LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỌP ĐẶC BIỆT

Điều 73. Trình tư thẩm định, phê duyệt phưong n lựa chọn nhà đầu tư 
trong trưòng họp đặc biệt

1. Người có thẩm quyền lập hồ sơ đề xuất áp dụng phương án lựa chọn nhà 
đầu tư trong trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ 
K ì hoạch và Đầu tư thẩm định.

2. Trong thời gian tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận dược đầy đủ hồ sơ, Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư tổ chửc thẩm định phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường 
hợp đặc biệt, báo cáo Thủ tướng Chính phú xem xét, chấp thuận.

3. Căn cứ hồ sơ đề xuất của người có thẩm quyền và báo cáo thẩm định của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án lựa 
chọn nhà đầu tư trong trường hợp ứặc biệt.

Điều 74. Hồ sơ đề xuât áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong truòìig họp 
đác biét• •

1. Văn bản đề nghị áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, 
bao gồm các nội dung sau đây:
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a) Thông tin cơ bản của dự án;

b) 59 Lý do đặc thù, riêng biệt của dự án mà không thể áp dụng hình thức lựa 
chọn nhà đầu tư quy định tại Điều 20 và Điều 22 của Luật Đấu thầu và Điều 10 
của Nghị định này;

c) Phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (bao gồm các 
bước thực hiện lựa chọn nhà đầu tư; giải pháp cụ thể để giải quyết được tính đặc 
thù, riêng biệt của dự án được đề xuất để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án).

2. Các văn bản pháp lý có liên quan.

3. Các tài liệu cần thiết khác để giải trình (nếu có).

Chương VI

NỘI DUNG THẢM ĐỊNH VÀ PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM• • *

THẨM ĐỊNH, PI1Ê DUYỆT TRONG LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 75. Thẩni định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu60 

l . 61 (được bãi bỏ)

2. Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:

a)62 Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu;

- Dự thảo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

- Tài liệu khác có liên quan.

59 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 19 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
60 Tên Điêu này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 20 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và huớng dẫn thi 
hành Luật Đâu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
61 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
62 Điêm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 20 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



b) Nội dung thẩm định bao gồm:

- Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:

- Kiêm tra sự phù hợp của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu so với quy mô, mục 
tiêu, phạm vi còng việc, thời gian thực hiện dự án; sự phù hợp so với quy định 
của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham 
gia lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Các nội dung liên quan khác.

c) Báo cáo thẩm định bao gom:

- Khai quát nội dung của dự án, cơ sở pháp lý để lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu;

- Nhận xét và ý kiến của đon vị thẩm định về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ 
quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan; ý kiến thống 
nhất hoặc khỏng thống nhất về nội dung dự thao hồ sơ mời thầu, hồ sơ yẻu cầu;

- Đề xuất và kiến nghị của đon vị thẩm định về việc phẽ duyệt hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu; Ví biện pháp xử lý đối với trường họp phát hiện hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu lchông tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp 
luật khác có liên quan; về biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ 
cơ sở phê duyệt hồ sơ mời than, hồ sơ yêu cầu;

- Các ý kiến khác (nếu có).

d) Trước khi ký bao cáo thẩm định, đon vị thẩm định cần tổ chức họp giữa 
các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

Điẻu 76. Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, 
kết quả ỉựa chọn nhà đầu tư63

1. Nguyên tắc chung:

a)64 Danh sách nhà đầu tư đap ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà 
đầu tư phải được thẩm định trước khi phê duyệt;

b) Đối với dự án áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ chỉ tiến 
hành thẩm định kết qua lựa chọn nhà dâu tư;

63 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 21 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 Lháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác cồng tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
64 Đìổm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 21 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chínli phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



c) Đối với dự án áp dụng phương thức tnột giai đoạn hai túi hồ sơ phải tiến 
hành thẩm định danh sách nhà đâu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước khi phê 
duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu câu về kỹ thuật;

d) Không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà đầu tư trước khi phê 
duyệt, danh sách xếp hạng nhà đầu tư được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên 
mời thầu;

đ) Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm dịnh có thể tổ chức họp giữa 
các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

2 .65 (được bãi bỏ)

3. Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

a) Hồ sơ thẩm định bao gồm:

- Tờ trình của bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất \ 5 kỹ thuật;

- Báo cáo kết quà đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, 
hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết 
khác.

b) Nội dung thẩm định bao gồm:

- Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; việc tuân thủ quy địiih 
của pháp luật về đâu thầu và pháp luật có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ 
đề xuất về kỹ thuật;

- Các nội clung liên quan khác.

c) Báo cáo thẩm định bao gồm:

- Tóm tắt quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ khi lựa chọn danh sách 
ngắn (nếu có) đến khi trình danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Nhận xét về việc tuân thủ quy dinh của pháp luật về đấu thầu và pháp luật 
khác có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

- Ý kiến của đơn vị thẩm định về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, mình 
bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

- Đe xuất, kiến nghị với bên mời thầu, tổ chuyên gia;

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đảnh giá hồ sơ đề xuất 
về kỹ thuật; đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự kliông tuân

65 Khoán nãy được bãi bỏ theo quy định tại khoàn 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư hoặc 
biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả 
đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

- Các ý kiến khác.

4. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

a) Hồ sơ trình thẩm định bao gồm:

- Tờ trình của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Báo cáo kết quá đáiih giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, biên bản dóng 
thầu, m< thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư và các tài liệu liên 
quan cần thiết khác.

b)66 Nội dung thẩm định bao gồm:

- Kiểm tra sự phù hợp và tuán thủ quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 
cầu; tuân thủ quy đinh của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa 
chọn nhà đầu tư;

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về trình kết quả lựa chọn nhà 
đầu tư.

c) Báo cáo thẩm định bao gom các nội dung sau đây:

- Khái quát về dự án, cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

- Tông kết toàn bộ quá trình lựa chọn nhà đầu tư từ khi lựa chọn đanh sách 
ngẳn (nếu có) đến khi trình kết qu ả lựa chọn nhà đầu tư;

- Nhận xét về việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác 
có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đâu tư;

- Ý kiến của đơn vị thăm định về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh 
bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

- Đề xuất, kiến nghị với bên mời thầu, tổ chuyên gia;

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 
đề xuất biện pháp xử lý đ i với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định 
của pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư hoặc biện pháp giải 
quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà

66 Điểm này dược sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 21 Điều 89 Nghị định số
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác cỏng tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
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đầu tư;

- Các ý kiến khác.

Điều 77. Trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh67

1. Phê duyệt danh mục dự án.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

3. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng 
yêu cầu về kỹ thuật, danh sách xếp bạng nhà đâu tư hoặc ủy quyền cho người 
đímg đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực 
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

4. Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy 
định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.

Điều 78. Trách nhiệm của ngiròi đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện68

1. Thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại 
Điều 75 của Luật Đấu thầu.

2. Thực hiện các công việc khác về lựa chọn nhà đầu tư theo ủy quyền của 
cấp trên.

Điều 79. Trách nhiêm của đo’n vi thẳm đinh
«  • •

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định phương án lựa 
chọn nhà đàu tư trong trường hợp đặc biệt do Thủ tướne; Chính phủ xem xét, chấp 
thuận theo quy dinh tại Điều 26 của Luật Đấu thầu và các trường hợp khác do Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu.

2 .69 (được bãi bỏ)

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thám định các nội dung 
sau dây:

Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 22 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo Ịphương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
68 Điêu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 23 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
69 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoan 32 Điểu 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chúih phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



a) Kế hoạch lựa chọn nhà dầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các 
dự án do Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền;

b)70 Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cẩu. danh sách nhà dầu tư đáp ứng yêu cầu 
về kỹ thuật trường hop các nội dung này được Chủ tịch ủy  ban nhân dân cẩp tỉnh 
phê duyệt.

4. Trường hợp thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 77 của 
Nghị định này, bộ phận có chức năng về kế hoạch, tài chính của cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc Uy ban nhân dân cấp 
tỉnh, ủy  ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thẩm định nội dung ] ồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Chương VII

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYÉT K1ÉN NGHỊ 

TRONG LỤ A CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ• *

Điều 80. Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư

1. Trường hợp phải điều chỉnh, sửa đổi nội dung trong kế hoạch lựa chọn 
nhà đầu tư thì phải tiến hành thủ tục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo 
các quy định của pháp luật trước điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (đối với đâu thầu 
rộng rãi), hồ sơ đề xuất (đối với chỉ định thầu).

2.72 (được bãi bỏ)

3.73 (được bãi bỏ)

4 .74 Trường họp tại thời điểm đóng thầu, không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ 
dự thầu thì bên mời thầu phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, giải quyết 
theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu tối đa 30 ngày;

0 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 24 Điều 89 Ngh Ị định số 35/2021/NĐ- 
CP ngay 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phương thức đổi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
1 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 24 Điều 89 Nghị định sô 

35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng đẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021

1 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiêt và bướng dân thi hành Luật Đâu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Khoán này được bãi bỏ theo quy định tại khoán 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
74 Khoản này được sửa đci theo quy định tại điểm a khoán 25 Điều 89 Nghị định sô 
3S/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng đẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



b) Quyết định hủy thầu đồng thời yêu cầu bên mời thầu điều chỉnh hồ sơ mời 
thầu và tổ chức lại việc lựa chọn nhà đẩu tư.

5.75 Trường hợp hết thời hạn đăng k thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, 
không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ đăng ký, Sở Ke hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ 
tịch ửy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết theo một trong hai cách sau 
đây:

a) Cho phép gia hạn thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

b) Xác định kế hoạch công bố lại thông tin dự án.

Đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế, Trường Ban Quản lý khu kinh tế 
xem xét, giải quyết theo một trong hai cách nêu trên

5a.76 Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, 
kinh nghiệm, căn cứ tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu thu hút đầu tư cũng như 
các điều kiện cụ thể khác của dự án, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
Trường ban quản lý khu kinh tể (đổi với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế) 
xem xét, giải quyết theo một trong hai cách sau đây:

a) Thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 
ừương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu quá trình tổ chức đã bảo 
đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và dự án có yêu cầu đẩy nhanh tiến 
độ;

b) Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án để các nhà đầu tư tiềm năng 
khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhằm tăng 
tính cạnh tranh. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phai nộp lại hồ sơ dăng ký 
thực hiện dự án.

Sau khi gia hạn, căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, 
thủ tục tiep theo thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 13 của Nghị 
định, này .

6 . Đối với dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu, nhà đầu tư có thể đ xuất 
thời điểm đóng thầu và mở thầu sớm hơn quy định trong hồ sơ yóu cầu. Trong 
trường hợp này, bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

7. Trường hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà đầu tư trúng thầu không 
đáp ứng điều kiện về năng lực kỹ thuật, tài chính quy định tại khoản 2 Điều 70

5 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 25 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/ND-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 25 Điều 89 Nghị định so 
35/202 J/NDCP ngày 29 thảng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



Cia Luật Đấu thầu thì mời nhà đàu tư xếp bạng tiếp theo vào đàm phán, hoàn thiện 
hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư được mời vào đàm phán, hoàn thiện 
hợp đồng phải khôi phục lại hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu trong 
trường hợp hồ sơ dự thầu hết hiệu lực và bảo đảm dự thầu của nhà đầu tư đã được 
hoàn trả hoặc giải tỏa.

8 . Trường hợp sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính -  thương mại, tất 
cả nhà đầu tư được đánh giá tốt ngang nhau thì nhà đầu tư có điểm kỹ thuật cao 
nhất được xếp thứ nhất.

9.11 (được bãi bỏ)

10.78 (được bãi bỏ)

11.79 (được bãi bỏ)

12. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự 
thầu giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của nhà đàu tư 
đối với ngân sách nnà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (M3) cao nhất 
nhưng đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (Mi) thấp hơn mi, bên mời thầu yêu 
cầu nhà đầu tư làm rõ các yếu tố cấu thanh chi phí thực hiện dự án, xem xét các 
bằng chứng liên quan theo hướng sau đây:

a) Các yếu tố kinh tế liên quan đến sử dụng công nghệ mới, hiện đại trong 
biện pháp thi công, quy trình sản xuât hoặc cung cấp dịch vụ dẫn đến lợi thế về 
chi phí cho nhà đầu tư;

b) Giải pháp kinh tế được áp dụng hoặc các lọ. thế đặc biệt của nhà đầu tư 
dẫn đến khả năng tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư.

Trưởng hợp thóa mãn được các điều kiện trên thì hồ sơ dự thầu của nhà đầu 
tư sẽ khóng bị loại. Nhà đầu tư nhận được sự trợ cấp của bất kỳ tổ chức, cá nhân 
nào dẫn đến sự cạnh tranh không binh đẳng thì hồ sơ dự thấu của nhà dầu tư sẽ bị 
loại.

7 Khoán này được bãi bỏ theo quy định tại khoan 32 Đièu 89 Nghị định số 35/202Ỉ/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chinh phủ quy định chi tiết và huớĩie dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phưưng thức đổi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

! Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/MĐ-CP 
Iigày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
9 Khoản này đuợc bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP

ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
theo phương thức đổi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



13.80 Trường hợp phát hiện nội dung của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu 
chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật có liên quan dẫn 
đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, 
hồ sơ đề xuất hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên 
mời thầu báo cáo người có thâm quyền xử lý theo các bước sau đây:

a) Sửa đổi hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu để bảo đảm các nội dung phù 
hợp với văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), quy định của pháp luật 
về đấu thầu, pháp luật có liên quan;

b) Thông báo tới tất cả các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 
về việc sửa đổi và yêu cầu các nhà đầu tư nộp bồ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất đối với nội dung sửa đổi hoặc các nội dung khác của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất nếu có sự tác động của nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu 
(nếu cần thiết).

13a.81 Trường hợp nhà đầu tư liên danh trúng thầu nhưng chưa ký kết hợp 
đồng dự án hoặc hợp đồng dự án đã được ký kết nhưng chưa có hiệu lực, khi có 
sự điều chỉnh tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu trong liên danh, bên mời thâu phải đánh 
giá, cập nhật thông tin năng lực của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 70 
của Luật Đấu thầu, bảo đảm nhà đầu tư đủ năng lực, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu 
của từng thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 52 của Nghị định này. Sau 
khi cập nhật thông tin năng lực, bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem 
xét, quyết định để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.”.

14. Ngoài các trường hợp nêu trên, khi phát sinh tình huống trong lựa chọn 
nhà dầu tư thì bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định 
trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch 
và hiệu quả kinh tế.

Điều 81. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị

1. Kiến nghị phải là của nhà đầu tư tham dự thầu.

2. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đon dự thầu hoặc đại diện hợp 
pháp của nhà đầu tư, được đóng dấu (nếu có).

3. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo 
quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 92 của Luật Đấu thầu.
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80 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm d khoản 25 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
81 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 25 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đâu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



4. Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án.

5. Chi phí giải quyết kiến nghị theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định 
này được nhà đầu tư nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn 
đối với trường hợp kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư do người có thẩm 
quyền giải quyết.

Điều 82. Hội dồng tư vấn82

1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn:

Chủ tịch Hội đồng tư vấn là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội đòng tư 
vấn có trách nhiệm tư vấn về việc giải quyết kiến nghị.

2.1 hanh viên Hội đồng tư vấn:

a) Thành viên Hội đồng tư vấn bao gôm các cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội ngành, 
nghề liên quan;

b) Căn cứ theo tính chất của tìmg dự án và trong trường hợp cần thiết, Chủ 
tịch Hội đồng tư vấn có thể mời thêm các cá nhân tham gia với tư cách là thành 
viên của Hội dong tư vấn;

c) Thành viên Hội đồng tư vấn không được là thân nhân (cha mẹ đẻ, cha mẹ 
vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể. anh chị 
em ruột) của người ký đơn kiến nghị, của các cá nhân trực tiếp tham gia danh giá 
hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, của các cá nhân trực tiếp thẩm định danh sách nhà 
đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, k< quả lựa chọn nhà đầu tư và của người ký 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

3. Hoạt động của Hội đổng tư vấn:

a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn ra quyết dịnh thành lập Hội đòng trong thời hạn 
tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận dược đom kiến nghị của nhà đầu tư. 
Hội đồng tư vấn hoạt động theo từng vụ việc;

b) Hội đỏng tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, 
có Báo cáo kết quả làm việc gửi người có thẩm quyền xem xét, quyết định; từng 
thành viên được quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý 
kiến của mình.

4. Bộ phận thường trực giủp việc của Hội đồng tư vấn:
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n  Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 26 Diều 89 Nghị định số 35/202 l/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ^uật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



a) Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn là đơn vị được giao nhiệm 
vụ quản lý về hoạt động đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bộ phận thường 
trực giúp việc không gôm các cá nhân tham gia trực tiếp thẩm định kết quà lựa 
chọn nhà đầu tư của dự án đó;

b) Bộ phận thường trực giúp việc thực hiện các nhiệm vụ về hành chính do 
Chủ tịch Hội đồng tư vấn quy định; tiếp nhận và quản lý chi phí do nhà đầu tư có 
kiến ngbị nộp theo quy định tại khoản 6 Điều 7 của Nghị định này.

Điều 83. Giải quyết kìen nghi đối vói lựa chọn nhà đầu tư

1. Thời gian giải quyết kiến nghị quy định tại khoản 3 và khoan 4 Điều 92 
của Luật Đấu thầu được tính từ ngày bộ phận hành chính của người có trách nhiệm 
giải quyết kiến nghị nhận dược đơn kiến nghị.

2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị thông báo băng văn bản cho 
nhà đầu tư về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị trong trường hợp kiến nghị 
của nhi đầu tư không đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 81 Nghị định này.

3. Nhà đầu tư được quyền rút đơn kiến nghị trong quá trình giải quyết kiến 
nghị nhưng phải bang văn bản.

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

Chương VIII

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI
HOẠT ĐỘNG ĐẤU THÁU TRONG LựA CHỌN NHÀ ĐÀU TƯ

Mục 1 

XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 84. Các hình thức xử lý vi phạm

1. Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 
luật vê đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
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2 . Cấm tham gia hoạt dộng đấu thầu được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
vi phạm quy định tại Đỉều 89 của Luật Đấu thầu.

3. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm pháp luật về dẩu 
thầu mà cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự.

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

Điêu 85. Hình thức cấm tliam gia quả trình lựa chọn nhà đầu tư

Tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu 
thầu đối với tổ chúc, cá nhân, cụ thể như sau:

1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với một trong 
các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 89 của Luật Đấu 
thầu.

2. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm đối với một trong 
các hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 6 Điều 89 của Luật 
Đấu thầu.

3. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 01 năm đối với một 
trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 89 của Luật Đấu thầu.

Điều 86. Hủy, đình chỉ, không cóng nhận kết qiiíi lựa chọn nhả đầu tư

1. Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền đ xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của phàp luật liên quan của tổ 
chức, cá nhàn tham gia hoạt động dấu thầu.

Người có thâm quyền có trách nhiệm quyết định húy thầu đối với các truửng 
hợp theo quy định tại Điều 17 của Luật Đấu thầu.

2. Đình chỉ, khống công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư, tuyên bố vô hiệu 
đối với các quyết định trong qua trình lựa chọn nhà đau tư, cụ thể như sau:

a) Đỉnh chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư được áp 
dụng khi có bàng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia đấu thau có hành vi 
vi phạm phap luật về đấu thầu hoặc các quy dịiih khác của pháp luật có liên quan 
dẫn đến khống đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thâu, làm sai lệch kết qua lựa 
chọn nhà dầu tư;

b) Biện pháp đình chỉ được áp dụng để khắc phục ngay khi vi phạm đã xảy 
ra và được thực hiện đến trước khi phc duyệt kết quá lựa chọn nhà đầu tư. Biện 
pháp không công nhận két qua lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện từ ngày phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà đâu tư đến trước khi ký kết hợp đồng;

c) Trong vãn bản đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư phai
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nêu rõ lý do, nội dung, biện pháp và thời gian để khắc phục V phạm vế đấu thầu;

d) Biện pháp tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của bên mời thầu do 
người có Ihâm quyền quyết định khi phát hiện các quyết định của bên mời thầu 
không phù hợp quy định của pháp luật về đấu thâu và pháp luật có liên quan,

Điẻu 87. Bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về đ u thầu

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại thì 
phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bồi 
thường thiệt hại và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Muc 2
*

KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI

Điều 88. Kiềm tra hoạt ctộng đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

1. Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện 
theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hoặc 
yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, người có 
thẩm quyền của cơ quan kiểm tra về công tác đấu thầu theo quy định tại khoán 2 
Điều này. Phương thức kiểm tra bao gồm kiểm tra trực tiếp, yêu cầu báo cáo.

2.83 Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ 
tịch ủy  ban nhằn dân cấp tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, người đừng đầu 
các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc ủy  
ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc kiểm tra 
hoạt động đâu thầu đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình và các dự 
án do mỉnh quyết định đầu tư nhằm mục đích quản lý, điều hành và chấn chỉnh 
hoạt động đấu thầu bảo đảm đạt được mục tiêu đẩy nil anh tiến độ, tăng cường 
hiệu quả của công tác đấu thầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành 
vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.

3.84 Bộ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu trên 
phạm vi cả nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ủy  ban 
nhân dân cấp tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc ủy  ban nhản dân cấp tỉnh; ủy  ban nhân dân 
cấp huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu khi có yêu cầu của người 
có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra về công tác đấu thầu. Sở Kế hoạch và Đầu 
tư chịu trách nhiệm giúp ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

83 Khoán này dược sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 27 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đâu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
84 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 27 Điều 89 Nghị địiứi số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 iháng 3 năm 2021 cùa Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



chủ trì, tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu tại địa phương mình.

4. Nội dung kiểm tra đấu thầu:

a) 85 Nội dung kiểm tra định kỳ bao gồm:

- Kiểm tra việc ban hành các vàn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác 
lựa chọn nhà đầu tư, phân cấp trong lựa chọn, nhà đầu tư;

- Kiểm tra công tác đào tạo về đấu thầu;

- Kiểm tra việc cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

- Kiểm tra việc lập, phô duyệt, công bố danh mục dự án (bao gồm yêu cầu
sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư); đánh giá sơ bộ năng lực, kinh
nghiệm của nhà đầu tư;

- Kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ
mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết qua lựa chọn nhà đầu tư;

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

- Kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu;

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác 
đấu thầu.

b) Nội dung kiểm tra đột xuất: Căn cứ theo yêu cầu kiểm tra đột xuất, quyết định 
kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra quy định các nội dung kiểm tra cho phù hợp.

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

6 . Nội dung kết luận kiểm tra bao gồm:

a) Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại đơn vị được kiểm tra;

b) Nội clung kiểm tra;

c) Nhận xét;

d) Kết luận;

đ) Kiến nghị,
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85 Điếm này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 27 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 thảng 3 năm 2021.



Điều 89. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà 
đầu tư

1.86 Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được áp dụng trong trường họp 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy quyền cho 
người đứng đầu tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy  ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện để thực hiện trách nhiệm của người 
có thẩm quyền trong lựa chọn nhà đầu tư nhằm phát hiện và xử lý đối với hành 
vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác 
có liên quan.

2. Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về 
hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện quá trình lựa chọn 
nhà đầu tư đối với nội dung quy định tại khoản 3 Điều này để đảm bảo tuân thủ 
theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

3.87 Các nội dung trong hoạt động đấu thầu phải giám sát, theo dõi bao gồm:

a) Lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án (bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng 
lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư); đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà 
đầu tư;

b) Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

c) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

d) Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Kết quả đàm phán, hoàn thiện và ký kết họp đồng.

4. Phương thức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu:

a)88 Bên mời thầu có trách nhiệm công khai tên, địa chỉ liên hệ của cá nhân 
hoặc đơn vị giám sát, theo dõi cho các nhà đầu tư đã mua hồ sơ mời tháu, hồ sơ 
yêu cầu;

b) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến quá trình 
lựa chọn nhà đầu tư cho cá nhân hoặc đơn vị giám sát, theo dõi khi nhận được yêu

86 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 28 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
87 Khoản này được sửa đôi theo quy định tại điểm b khoản 28 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
88 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 28 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ'CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đâu tư theo phương thức đôi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



Cầu bằng văn bản;

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

5. Trách nhiệm của cá nhân hoặc đơn vị giám sát, theo dõi hoạt động 
đàu thầu:

a) Trung thực, khách quan; không gây phiền hà cho người được ủy quyền, 
bên mời thầu tronẹ quá trình giám sát, theo dõi;

b) Yêu cầu người được ủy quyền, bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên 
quan phục vụ quả trình giảm sát, theo dõi:

c) Tiếp nhận thông tin phan ánh của nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan 
đẻn quá trình lựa chọn nhà đầu tư của dự án dang thực hiện giám sát, theo dõi;

d) Bảo mật thông tin theo quy định;

đ) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu 
và pháp luật khác có liên quail.

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 90. Quy định chuyển tiếp

1 .89 (được bãi bỏ)

2. Dự án đầu tư có sử dụng đất có sơ bộ tống chi phí thực hiện dự án (không 
bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ
120.000 .000.000 (một trăm hai mươi tỷ) dồng trở lên đến dưới 800.000.000.000 (tám 
trăm tỷ) đỏng, có kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt theo hình thức đâu 
thầu rộng rãi quốc tế mà khống sơ tuyển nil ưng chưa tổ chức đáu thầu trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành, người có thẩm quyền xem xét tiếp tục áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế hoặc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong 
nước.

3 .90 Đối với hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành trước ngày Nghị dhih
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89 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 
theo phưomg thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điếm a khoán 29 Điều 89 Nghị định số 
35/202l/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



11 av có hiệu lực thi hành, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

a) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị địnli 
số 30/2015/NĐ-CP. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo được thực hiện theo quy 
định tại các Chương III, IV và V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Hồ sơ mời thầu 
được phát hành cho các nhà đầu tư trong danh sách ngắn theo quy định tại khoản 1 
Điều 30, Điều 49 và Điều 61 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

b) Trường hợp có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án được áp dụng hình 
thức chỉ định thau theo quy đinh tại điểm a khoan 3 Điều 9 Nghị định số 
30/2015/NĐ-CP. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp theo được thực hiện theo quy 
định tại Chương VI Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

c) Nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được xây dựng trên cơ sở phù hợp 
quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, các Thòng tư hướng dẫn và quy định 
của pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu.

d) Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án theo quy định tại hợp 
đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch và các pháp luật khác có 
liên quan.

4. Đối với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ- 
CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu 
thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

5.91 Đổi với hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu càu phát hành 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 , nhà đầu tư trúng thầu hoặc doanh nghiệp dự 
án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập chịu trách nhiệm ban hành quy định về lựa 
chọn nhà thầư thực hiện các gói thầu thuộc dự án để áp dụng thống nhất trong 
thực hiện dự án trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả 
kinh tế theo quy định tại kboân 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu,

Điều 91. Hướng dẫn thi liành

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

a)92 Chủ trì xây dựng và ban hành mẫu hồ sơ đấu thầu, bao gồm hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đàu tư có sử dụng đất; 
mẫu báo cáo về tình hình lựa chọn nhà đầu tư và các mẫu khác;
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91 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 29 Điều 89 Nghị định số 
35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đâu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.
92 Điểm này dược sửa đổi theo quy định tại điểm a klioãn 30 Điều 89 Nghị định so 35/2021/NĐ- 
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu 
tư theo phircmg thức đôi tác công tu, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



b)93 Quy định lộ trình đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đẩu thầu quốc gia.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia và lộ trình áp dụng; xây dựng cơ chế quản lý, vận hành và hướng 
dẫn thực hiện lựa chọn nhà đàu tư qua mạng;

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

2. Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng các loại chi phí liên quan 
đến quá trình lựa chọn nhà đàu tư.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án ppp nhóm c  của ngành;

b) Trong phạm vi quản lý của mình hướng dẫn chi tiết một số nội dung của 
Nghị định này (nếu cần thiết) nhưng bảo đảm không trái với các quy định của 
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định này;

c) Định kỳ hàng năm, tổng kết tình hình thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ. Riêng dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu và lựa chọn nhà đầu tư trong 
trường họp đặc biệt, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác đấu thầu phải 
bao gồm đánh giá kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở các nội dung về mục 
tiêu, lý do, điều kiện, tiến độ, phương án thực hiện.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phu, Chủ 
tịch ủy  ban nhân dân các cấp phân công lãnh đạo phụ trách trực tiếp, chịu trách 
nhiệm về công tác lựa chọn nhà đầu tư và giao nhiệm vụ cho một đơn vị trực 
thuộc chịu trách nhiệm quản lý hoạt động lựa chọn nhà đầu tư trong phạm vi quản 
lý của ngành hoặc địa phương mình. Trong quá trình thực hiện Nghị định này, 
trường hợp phát sinh các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Nghị định này 
thì báo cáo Thủ tướng Chính phú xem xét, quyết định.
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93 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại diểm b khoản 30 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



Điều 92. Hiêu lưc thi hànli94• •

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

2. Nghị dịnh này thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 
2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà đầu tư./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư;
- Lưu: VT, QLĐT, PC.

XÁC THựC VAN BẢN HỢP NHẤT 
/TRƯỞNG

yen Chí Dũng

94 Khoản 1 và khoản 2 Điều 92 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định như sau:
“Điều 92. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Quy định tại Điều 90 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.” 
Khoản 1 Điều 131 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 
năm 2021 quy định như sau:
“Điều 131. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 ”



Phu luc I
• •

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỘ1NG

TRONG LựA CHỌN NHÀ ĐẦU T ư ^ :

(Ban hành kèm theo Nghị định sổ 25/2020/NĐ-CP 
ngày 28/02/2020 của Chính phủ)
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STT
Các hoạt ĩtộng cơ bản 

írong lựa chọn 
nhà đau tư

Thời gian 
thực hiện 

(theo kế haạcli)

Thời gian 
thực hiện 

(theo thực tế)

Số ngày 
chênh lệnh

Sô
ngày

*> * 
n r  Ã  Along so 

ngày 
(cộng 
dồn)

Sô
ngày

Tông sô 
ngày 
(cộng 
dồn)

Số
ngày

r
n r  Ã  ATòng sô 

ngày 
(cộng 
dồn)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1
Lập hô sơ mời thâu hoặc 
hồ sơ yêu cầu

2
Thâm định hô sơ mời 
thầu hoặc hồ sơ yêu cầu

3 Phê duyệt hô sơ mời 
thâu hoặc hồ sơ yêu cầu

4 Đánh giá hô sơ dự thâu 
hoặc hồ sơ đề xuất

5 Thâm định kêt quả lựa 
chọn nhà dầu tư

6 Phê duyệt kêt quả lựa 
chọn nhà đầu tư

7 Các hoại động khác (nêu 
có)

Ghi chủ:95
- Cột [1]: Nội dung các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư được nêu tại 

cột này áp dụng đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng rãi. Sở Kế hoạch và Đáu tư 
hoặc Ban quán lý khu kinh tế (đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế) xây dựng 
bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong quá trình đánh giá sơ bộ năng lực, kinh 
nghiệm nhà đầu tư quy định tại Nghị định này.

95 Ghi chú này được sửa đổi theo quy định tại khoản 31 Điểu 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-
CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.



- Cột [2], [3]: Bên mời thầu phải xác định thời gian cụ thể các hoạt động 
trong lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt đồng thời với kế 
hoạch lựa chọn nhà đầu tư làm căn cứ thực hiện.

- Cột [4], [5], [6]. [7]: Bên mời thầu phải cập nhật thời gian thực hiện thực 
tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình người có thẩm quyền phê duyệt các 
nội dung trong đấu thầu để theo dõi tiến độ các hoạt dộng trong đấu thầu.”
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Phụ lục I I .96 (đưọc bãi bỏ)
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96 Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 32 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP
ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
theo phương thức đôi tác công tư, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021.


