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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Quy trình 5 bước chỉ định

thầu thông thường

Trong số đó: 

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định

209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng đã

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP,

Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-

CP
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A - Tin tức nổi bật
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Quy trình 5 bước chỉ định thầu

thông thường

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

- Bên mời thầu lập hồ sơ yêu cầu.

- Tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ yêu

cầu (tối đa 20 ngày).

- Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu (tối đa 10 

ngày).

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu đến nhà

thầu được xác định.

- Nhà thầu chuẩn bị và nôp hồ sơ đề xuất (tối

thiểu 5 ngày làm việc).

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất

- Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất (tối đa 30 

ngày).

- Bên mời thầu và nhà thầu thương thảo về các

đề xuất của nhà thầu.



@Copyright by WIKI LEGAL LLC, 2022Số 1 – Tháng 8, 2022

Quy trình 5 bước chỉ định thầu

thông thường

Bước 4:  Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

- Bên mời thầu trình phê duyệt kết quả chỉ định

thầu.

- Tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kết quả

chỉ định thầu (tối đa 20 ngày).

- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu (tối đa

10 ngày).

- Bền mời thầu công khai kết quả chỉ định thầu (tối

đa 07 ngày làm việc).

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với

quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên

bản thưởng thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ

yêu cầu và các tài liệu liên quan khác

Tại Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT, Bộ Kế hoạch 

và đầu tư nêu rõ, thủ tục chỉ định thầu này phải 

hoàn thành trước ngày 31/12/2023



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Quyết định 1392/QĐ-BKHĐT năm 2022 công bố danh mục chế độ báo cáo định

kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 09/8/2022 Ngày hiệu lực: 09/8/2022 

2

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ

thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung

cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 29/7/2022 Ngày hiệu lực: 01/8/2022

3

Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định

thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội

Ngày ban hành: 08/8/2022 Ngày hiệu lực: 08/8/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

4

Quyết định 684/QĐ-BXD năm 2022 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính do

Cục Kinh tế xây dựng thực hiện

Ngày ban hành: 11/8/2022 Ngày hiệu lực: 11/8/2022

5

Quyết định 2668/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị

bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 01/8/2022 Ngày hiệu lực: 01/8/2022

6

Thông tư 20/2022/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn

di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho

phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/7/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023

7

Thông tư 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

8

Thông tư 16/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

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

THƯƠNG MẠI

9

Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo

Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị

định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,

Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài

hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định

122/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 08/8/2022 Ngày hiệu lực: 08/8/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

10

Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật

thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP,

Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 29/7/2022 Ngày hiệu lực: 12/9/2022

11

Thông tư 06/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về

hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại,

chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

ban hành

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

12

Thông tư 05/2022/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/6/2022 Ngày hiệu lực: 15/8/2022

13

Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài

chính

Ngày ban hành: 29/6/2022 Ngày hiệu lực: 15/8/2022
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