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Từ ngày 01/6/2023

Việc cung cấp, đăng tải thông tin đối với dự án phải đấu thầu

theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được

thực hiện trên Hệ thống.

Từ ngày 15/8/2023

Việc phát hành E-KSQT, E-HSMST,

E-YCSBNLKN và nộp E-HSQT,

E-HSDST, E-HSĐKTHDA đối với

dự án PPP, dự án đầu tư có sử

dụng đất được thực hiện trên Hệ

thống. Trong đó:

+ E-KSQT là thông báo khảo sát sự quan tâm của

nhà đầu tư dự án PPP

+ E-HSMST là hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP qua

mạng

+ E-YCSBNLKN là yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh

nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng

+ E-HSMT là hồ sơ quan tâm thực hiện dự án PPP

qua mạng

+ E-HSDST là hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP qua

mạng

+ E-HSĐKTHDA là hồ sơ đăng ký thực hiện dự án

đầu tư có sử dụng đất qua mạng

1. LỘ TRÌNH LỰA CHỌN 

NHÀ ĐẦU TƯ 

QUA MẠNG
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2. THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH LỰA 

CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Thời gian đăng tải:

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải

trên Hệ thống không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày

văn bản này được ban hành. Thông tin cơ bản về dự án

được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

Bên mời thầu phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế

hoạch lựa chọn nhà đầu tư trong quá trình đăng tải. Trường

hợp điều chỉnh, sửa đổi kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thì

bên mời thầu phải cập nhập và đính kèm Quyết định phê

duyệt điều chỉnh, sửa đổi trên Hệ thống trước khi đăng tải

thông báo mời thầu

Bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển đối với dự án áp dụng

sơ tuyển quốc tế; E-TBMST đối với dự án áp dụng sơ tuyển trong

nước; thông báo mời thầu đối với dự án áp dụng đàm phán cạnh

tranh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật PPP trên Hệ

thống, đồng thời gửi đến các nhà đầu tư đã đăng ký quan tâm thực

hiện dự án theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP

căn cứ tiến độ thực hiện dự án, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

tại quyết định phê đuyệt dự án PPP.

3. THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN, E-TBMST, 

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN PPP

Việc sửa đổi, hủy thông báo mời sơ tuyển, E-TBMST, thông báo mời thầu chỉ được thực hiện

trước thời điểm đóng thầu.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Quyết định số 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng

đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 16/6/2022 Ngày hiệu lực: 31/7/2022

2

Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin

và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và

đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 15/6/2022 Ngày hiệu lực: 01/8/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

3

Quyết định số 610/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá

xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Xây

dựng ban hành

Ngày ban hành: 13/7/2022 Ngày hiệu lực: 13/7/2022

4

Quyết định số 854/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 04/7/2022 Ngày hiệu lực: 04/7/2022

5

Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có

khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao

thông vận tải

Ngày ban hành: 30/6/2022 Ngày hiệu lực: 15/8/2022

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

6

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với

xăng, dầu, mỡ nhờn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 06/7/2022 Ngày hiệu lực: 11/7/2022

7

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/7/2022 Ngày hiệu lực: 25/8/2022

THƯƠNG MẠI

8

Quyết định số 1377/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện

pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Vụ việc ER01.AD03) do Bộ trưởng Bộ Công

thương ban hành

Ngày ban hành: 12/7/2022 Ngày hiệu lực: 12/7/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

9

Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho hoạt động

xã hội, từ thiện do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 05/7/2022 Ngày hiệu lực: 01/9/2022

10

Thông tư số 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động

kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 12/7/2022 Ngày hiệu lực: 01/9/2022

11

Thông tư số 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/6/2022 Ngày hiệu lực: 01/9/2022
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12

Thông tư số 07/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

07/2019/TT-NHNN ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động

của Ngân hàng phát triển Việt Nam

Ngày ban hành: 30/6/2022 Ngày hiệu lực: 15/8/2022 

13

Thông tư số 06/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung

thay đổi của ngân hàng thương mại,chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày ban hành: 30/6/2022 Ngày hiệu lực: 15/8/2022


