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NỘI DUNG

I. Tổng quan Hệ
thống mạng đấu
thầu quốc gia

II. Khung pháp
lý về đấu thầu
qua mạng

III. Giới thiệu về
Hệ thống mạng
đấu thầu quốc gia

I. TỔNG QUAN
- Mở rộng triển khai thí điểm trên
phạm vi toàn quốc
- Hoàn thiện Khung pháp lý về
ĐTQM: Luật đấu thầu, Nghị định,
Thông tư về đấu thầu qua mạng,
Quyết định của Thủ tướng chính phủ.
2012-2015:

2009-2011:

Áp dụng thí điểm tại 03
đơn vị (EVN, VNPT và
UBND thành phố Hà
Nội)

2016-nay:

Đấu thầu qua mạng được triển
khai chính thức trên phạm vi
toàn quốc theo lộ trình cụ thể

THỰC TẾ TRIỂN KHAI
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHI TIẾT ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2016

Tỷ lệ tiết kiệm:
Đấu thầu qua mạng: 9%
Đầu thầu trực tiếp: 7%

Số lượng trung bình nhà thầu
tham gia một gói thầu điện tử:
2,67 nhà thầu

Số lượng gói thầu hàng hóa
chiếm 74%, xây lắp 18%, phi
tư vấn 8%.

Tổng giá trị gói thầu đấu thầu
qua mạng là 3.020 tỷ đồng,
giá trị tiết kiệm đạt 271 tỷ
đồng
Số lượng các gói thầu có giá
gói thầu dưới 5 tỷ đồng
chiếm 95% tổng số lượng gói
thầu ĐTQM

Tỷ lệ áp dụng đầu thầu qua mạng:
Chào hàng cạnh tranh qua mạng: 5,75%
Đấu thầu rộng rãi qua mạng: 4,42%

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI
Ngắn hạn 2016-2018:
Xây dựng Hệ thống
phân tích, thống kê
đấu thầu theo chuẩn
chuẩn dữ liệu Hợp
đồng công khai
(Open Contracting)

Xây dựng Hệ thống
danh mục sản phẩm
e-catalogue

Xây dựng Hệ
thống danh mục
sản
phẩm
ecatalogue
Triển khai tiện ích
cung cấp thông tin
đấu thầu trên thiết
bị di động

Xây dựng báo cáo
nghiên cứu khả thi xây
dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu về nhà thầu
.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

• Xây dựng và vận hành Hệ
thống tổng thể theo mô
hình đối tác công-tư (PPP)
• Mua sắm tập trung qua mạng
• 100% các gói thầu mua
sắm thường xuyên áp dụng
đấu thầu qua mạng
Dài hạn 2018-2025:

HỆ THỐNG E-GP TƯƠNG LAI
Chủ đầu tư, Bên mời thầu

Nhà đầu tư vận hành
Hệ thống

Nhà thầu

Liên kết
Hệ thống Đấu thầu qua mạng
(Hàng hóa, xây lắp, tư vấn)
Đấu thầu qua mạng

Bảo đảm điện tử,
Thanh toán điện tử

Danh mục sản phẩm
Quản lý người dùng

CA (PKI)
QL Hợp đồng qua mạng

Mua sắm điện tử

Thanh toán qua mạng

Bảo lãnh điện tử

Liên kết

Tiêu chuẩn kỹ thuật
hệ thống thông tin

Hiệp hội doanh nghiệp

Hệ thống phản hồi
QL năng lực nhà thầu

Văn bản điện tử

Hỗ trợ người dùng
Ngân hàng

Cổng thông tin
Liên kết

Cơ quan chứng thực
Chứng thư số

Bộ Tài chính

Cơ quan Thuế

Tòa án

Các Cơ quan khác

II. KHUNG PHÁP LÝ E-GP
• Luật, Nghị định

• Thông tư liên
tịch 07/2015
• Thông tư 04/2017

• Thông tư 06/2017
Mạng đấu
thầu QG

• Quyết định
1402/QĐ-TTg

• Chỉ thị 47/CT-TTg

LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG (NĐ 63)

Phạm vi áp dụng
• Gói thầu DVTV, DVPTV
• MSHH, XL, hỗn hợp

Hình thức lựa chọn NT
•
•
•
•
•

Chào hàng CT
Đấu thầu rộng rãi
Đấu thầu hạn chế
Mua sắm trực tiếp
Chỉ định thầu

Lộ trình áp dụng
• Do Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quy định

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG (Đ61 LĐT)
Nhận biết được thời
gian thực khi truy cập

Công khai

Yêu cầu đối với
hệ thống mạng
đấu thầu QG
(Đ.61)

Không thể gửi hồ sơ
sau thời điểm đóng
thầu

Ghi lại thông tin và
truy xuất

LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG (NĐ)
Nguyên tắc
VB giao dịch qua mạng ĐTQG được coi như VB gốc, có giá trị
pháp lý như VB giấy
BMT tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng ĐTQG ngay sau khi
đóng thầu
BMT phát hành miễn phí HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC

Đăng ký 1 lần trên hệ thống mạng ĐTQG

THÔNG TƯ 06/2017/TT-BKHĐT

1
2

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II
NỘI DUNG VÀ CÁCH
THỨC THỰC HIỆN

3
4

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 3. Hình thức cung cấp thông tin và báo cáo
Việc cung cấp các thông tin về đấu thầu được
thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia.

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu
thầu theo định kỳ hàng năm được thực hiện
đồng thời theo hai hình thức:
+ Gửi văn bản (có chữ ký và đóng dấu) qua
đường bưu điện;
+ Gửi trên Hệ thống mạng theo lộ trình quy
định cụ thể tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

CHƯƠNG II: NỘI DUNG, CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Các thông tin dưới đây được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng
webform trên Hệ thống mạng:
1. Thông tin về dự án:
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3. Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;
4. Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;
5. Danh sách ngắn;
6. Kết quả lựa chọn nhà thầu;
7. Hợp đồng;
8. Kiến nghị;
9. Hủy thầu;
10. Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
11. Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu theo kế hoạch thanh tra, kiểm
tra định kỳ đã phê duyệt;
12. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu;
13. Thông tin khác có liên quan.

LIÊN
THỰC
CHƯƠNGCHƯƠNG
II. NỘI
DUNG
VÀTIỄN
CÁCH
THỰC
HIỆN
II:HỆ
NỘI
DUNG,
CÁCH THỨC
THỨC THỰC
HIỆN
Điều 11. Lộ trình thực hiện:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 gửi báo cáo tình hình
thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm:

a) Theo hai hình thức gửi
văn bản hoặc đăng trên Hệ
thống mạng đấu thầu quốc
gia đối với báo cáo năm
2018 và năm 2019;

b) Trên Hệ thống mạng (gửi số
liệu theo định dạng chuẩn trên Hệ
thống mạng đồng thời đính kèm
tập tin báo cáo bằng văn bản có
chữ ký và đóng dấu dưới định
dạng file PDF) đối với báo cáo từ
năm 2020 trở đi.

CHƯƠNG II. NỘI
DUNG
VÀTIỄN
CÁCH THỨC THỰC HIỆN
LIÊN
HỆ THỰC
CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Bộ Kế hoạch và đầu tư:
Công khai thông tin về báo cáo tình
hình thực hiện trên Hệ thống mạng

Hướng dẫn triển khai
Tổng hợp, báo cáo tình hình
thực hiện
Đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc
cung cấp thông tin về đấu thầu và
báo cáo hoạt động đấu thầu

CHƯƠNG II. NỘI
DUNG
VÀTIỄN
CÁCH THỨC THỰC HIỆN
LIÊN
HỆ THỰC
CHƯƠNG III: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Chủ đầu tư, Bên mời thầu
Báo cáo thông tin đầy đủ,
chính xác, đúng hạn theo
quy định tại Điều 4, Điều 7
và Điều 11 Thông tư này.

Chịu trách nhiệm về tính
trung thực của các thông tin
và số liệu báo cáo trên Hệ
thống mạng.

CHỈ THỊ SỐ 47/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT
ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN
SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, BÊN MỜI THẦU
Các thông tin phải đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
bao gồm:

thông báo mời chào
hàng

KHLCNT; TBMQT;
TBMST; TBMT
thông báo hủy, gia hạn,
điều chỉnh, đính chính
các thông tin đã đăng tải
kết quả LCNT

danh sách ngắn;

kết quả mở thầu đối với
đấu thầu qua mạng;

ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, BÊN MỜI THẦU
Để bảo đảm công khai, minh bạch tối đa các thông tin trong công tác đấu thầu gắn với
trách nhiệm của bên mời thầu, yêu cầu:

Chủ đầu tư, bên mời thầu tự đăng tải
các thông tin thuộc trách nhiệm của
mình theo quy định tại TTLT 07 trên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các thông tin này sẽ được tự động
trích xuất, đăng tải trên Báo Đấu
thầu

ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, BÊN MỜI THẦU
Trường hợp BMT đã có chứng thư số nhưng do điều kiện ở vùng
sâu, vùng xa, không thể tự đăng tải Báo Đấu thầu sẽ hỗ trợ 01 lần
đăng tải và hướng dẫn quy trình sau khi nhận được văn bản đề xuất
của BMT. Các lần đăng tải tiếp theo, bên mời thầu phải tự đăng tải
trên Hệ thống mạng

CĐT/BMT không tuân thủ quy định về đăng tải thông tin trong đấu
thầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 22 Nghị định số
50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ

VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

 Nghiêm túc thực
hiện lộ trình áp dụng
lựa chọn nhà thầu qua
mạng theo Quyết định
số
1402/QĐ-TTg
ngày 13/7/2016 và
TTLT 07.

CĐT/BMT phải có kế
hoạch, bố trí cán bộ phụ
trách công tác đấu thầu
tham gia các khóa đào
tạo, tập huấn, bồi
dưỡng, hướng dẫn thực
hiện đấu thầu qua mạng
để triển khai thực hiện.

THÔNG TƯ 04/2017/TT-BKHĐT
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA
HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

PHẦN II::NHỮNG
ĐỀ CHUNG
CHƯƠNG
QUYVẤN
ĐỊNH
CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Tư vấn, phi tư vấn, mua
sắm hàng hoá, xây lắp được
tổ chức đấu thầu rộng rãi,
chào hàng cạnh tranh trong
nước theo phương thức một
giai đoạn một túi hồ sơ, một
giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Không áp dụng đối với gói
thầu chia thành nhiều phần.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 4. Các mẫu hồ sơ

1
Mẫu 1: xây lắp quy
mô nhỏ, đấu thầu
rộng rãi, chào hàng
cạnh tranh qua mạng
theo phương thức
một giai đoạn một
túi hồ sơ.

2
Mẫu 2: mua sắm hàng
hóa quy mô nhỏ, đấu
thầu rộng rãi, chào
hàng cạnh tranh qua
mạng theo phương
thức một giai đoạn
một túi hồ sơ.

3
Mẫu 3: phi tư vấn
quy mô nhỏ, đấu
thầu rộng rãi, chào
hàng cạnh tranh qua
mạng theo phương
thức một giai đoạn
một túi hồ sơ.

4
Mẫu 4: xây lắp ,
đấu thầu rộng rãi
qua mạng theo
phương thức một
giai đoạn hai túi hồ
sơ.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 4. Các mẫu hồ sơ

Mẫu 5: mua sắm hàng hóa,
05 đấu thầu rộng rãi qua mạng
theo phương thức một giai
đoạn hai túi hồ sơ.

Mẫu 6: tư vấn
06 được tổ chức đấu
thầu rộng rãi qua
mạng.

Mẫu 7: gói thầu được tổ
07 chức chào hàng cạnh
tranh theo quy trình rút
gọn.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 7. Xử lý kỹ thuật trường hợp Hệ thống gặp sự cố

Thời điểm đóng thầu, mở thầu mới sau khi hệ thống được khắc phục là 9h00’ hoặc 15h00
cùng ngày.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO
PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
Mục 1. DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU
RỘNG RÃI, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THEO QUY TRÌNH THÔNG THƯỜNG

Điều 8. Quy trình chi tiết

1. Chuẩn bị
 Lập e-HSMT
 Thẩm định, phê duyệt e-HSMT
2. Tổ chức lựa chọn
 Đăng tải, phát hành
 Sửa đổi, làm rõ
 Nộp e-HSDT
 Mở thầu
3. Đánh giá, xếp hạng
4. Thương thảo, trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả
5. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO
PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
Điều 9. Thành phần và định dạnh file của E-HSMT
1. Thành phần E-HSMT bao gồm:
a) E-TBMT

i) Chương VIII:
Biểu mẫu hợp
đồng.

b) Chương I:
Chỉ dẫn nhà
thầu

h) Chương VII:
Điều kiện cụ
thể của hợp
đồng

c) Chương
II: Bảng dữ
liệu đấu thầu

g) Chương VI:
Điều kiện
chung của hợp
đồng

d) Chương
III: Tiêu
chuẩn đánh
giá E-HSDT

e) Chương V:
Yêu cầu về kỹ
thuật;

đ) Chương
IV: Biểu
mẫu mời thầu
và dự thầu

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO
PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
Điều 9. Thành phần và định dạnh file của E-HSMT

2. Chương I, Chương VI là PDF và được đăng tải
trên Hệ thống, không cần thẩm định, phê duyệt
hai chương này.
3. Chương II, Chương III, Chương IV, Chương
VII được số hóa dưới dạng các webform trên
Hệ thống.
4. Chương III (không bao gồm Bảng tiêu chuẩn
đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương
V, Chương VIII là các file được bên mời thầu
đính kèm và đăng tải lên Hệ thống.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO
PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
Điều 13. Nộp E-HSDT

Rút E-HSDT:
Nhà thầu được rút E-HSDT
trước thời điểm đóng thầu

Nộp lại E-HSDT:
Sau khi rút E-HSDT, nhà thầu
được nộp lại E-HSDT. Trường
hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT
trước khi bên mời thầu thực hiện
sửa đổi E-HSMT theo Điều 12
Thông tư này thì nhà thầu đó
phải nộp lại E-HSDT mới cho
phù hợp với E-HSMT đã được
sửa đổi.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO
PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
MỤC 2. CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN
Điều 19. Thành phần và định dạng file của E-HSMT
1. Thành phần E-HSMT, gồm:

a) Chương I
- Yêu cầu nộp
báo giá

b) Chương II
- Biểu mẫu mời thầu và
dự thầu;

c) Chương III
- Biểu mẫu hợp đồng.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO
PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
MỤC 2. CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN
Điều 19. Thành phần và định dạng file của E-HSMT

2. Chương I

3. Chương II

Áp dụng thống nhất, được
cố định theo định dạng file
PDF và đăng tải trên Hệ
thống. Chủ đầu tư không
cần phê duyệt nội dung
chương này khi phê duyệt
E-HSMT.

Được số hoá dưới
dạng webform

4. Chương III
là các file MS Word
được bên mời thầu
đính kèm lên Hệ
thống.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG THEO
PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
MỤC 2. CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN
Điều 19. Thành phần và định dạng file của E-HSMT
Quy trình chi tiết CHCT rút gọn:

Lập, phê duyệt e-HSMT

Thông báo, phát hành
eHSMT

đánh giá, thương thảo, thẩm
định, phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà thầu, hoàn thiện
và ký kết hợp đồng

Sửa đổi, làm rõ e-HSMT,
nộp e-HSDT và mở thầu

CHƯƠNG III: QUY TRÌNH LCNT QUA MẠNG ĐỐI VỚI TƯ VẤN, PHI
TƯ VẤN, MUA SẮM HH, XÂY LẮP THEO PHƯƠNG THỨC 1
GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ
Điều 24. Quy trình chi tiết
1. Chuẩn bị lựa chọn
nhà thầu

4. Mở E-HSĐXTC.
5. Đánh giá EHSĐXTC và xếp hạng
nhà thầu.

2. Tổ chức lựa chọn
nhà thầu
3. Đánh giá EHSĐXKT, trình, thẩm
định và phê duyệt
danh sách nhà thầu
đáp ứng YCKT.

6. Thương thảo, trình,
thẩm định, phê duyệt
và công khai kết quả
LCNT.
7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

CHƯƠNG III: QUY TRÌNH LCNT QUA MẠNG ĐỐI VỚI TƯ VẤN, PHI
TƯ VẤN, MUA SẮM HH, XÂY LẮP THEO PHƯƠNG THỨC 1
GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ
Điều 28. Mở E-HSĐXKT

Bên mời thầu giải mã EHSĐXKT của các nhà
thầu tham dự thầu

Biên bản mở E-HSĐXKT
phải được đăng tải công khai
trên Hệ thống

Việc mở E-HSĐXKT phải được
hoàn thành trong vòng 02 giờ
kể từ thời điểm đóng thầu.

CHƯƠNG III: QUY TRÌNH LCNT QUA MẠNG ĐỐI VỚI TƯ VẤN, PHI
TƯ VẤN, MUA SẮM HH, XÂY LẮP THEO PHƯƠNG THỨC 1
GIAI ĐOẠN 2 TÚI HỒ SƠ
Điều 29, 30:
Đánh giá E-HSĐXKT, Công khai danh
sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật:
 BMT và nhà thầu tiến hành làm rõ
E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống
 Sau khi có quyết định phê duyệt
danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu
về kỹ thuật, bên mời thầu phải đăng
tải công khai danh sách này trên Hệ
thống (đính kèm bản scan văn bản
phê duyệt)

Điều 31.
Mở E-HSĐXTC
 Bên mời thầu giải mã EHSĐXTC của các nhà thầu
có tên trong danh sách nhà
thầu đáp ứng YCKT
 Biên bản mở E-HSĐXTC
phải đăng tải công khai trên
Hệ thống

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 34. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01 tháng 3
năm 2018
Thông tư này thay thế Thông
tư số 07/2016/TT-BKHĐT
ngày 28/6/2016

Thay thế Chương III Thông tư
liên tịch số 07/2015/TTLTBKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan trực thuộc Chính phủ, cơ
quan khác ở Trung ương, Ủy ban
nhân dân các cấp và tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này

CÁC MẪU BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 04/2017/TT-BKHĐT

Mẫu 1:
e-HSMT
Xây lắp 1
giai đoạn
1 túi

Mẫu 3:
Mẫu 2: e-HSMT
e-HSMT Phi tư
Hàng hóa 1 vấn 1
giai đoạn 1 giai đoạn
1 túi
túi

Mẫu 4:
eHSMT
Xây lắp
1 giai
đoạn 2
túi

Mẫu 5:
e-HSMT
Hàng
hóa 1
giai đoạn
2 túi

Mẫu 6:
e-HSMT
Tư vấn
qua
mạng

Mẫu 7:
Yêu cầu
báo giá
qua
mạng –
CHCT
rút gọn

THANK YOU!

