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Quy trình lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư 

vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA, 

UKVFTA

YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể, bên mời thầu đưa 

ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công 

bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy đủ 

các thông tin cần thiết để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Bên mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia 

của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra 

sự cạnh tranh không bình đẳng; không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng 

ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một 

quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung 

cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí 

để loại bỏ nhà thầu

Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu mà chủ đầu tư quyết định sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về 

đấu thầu, quy định của CPTPP, EVFTA, UKVFTA và quy định khác của pháp luật 

có liên quan.
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Trường hợp chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ 

chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu 

phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong 

Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của CPTPP, EVFTA và 

UKVFTA. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các 

nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do 

chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định

HỢP ĐỒNG

Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, 

khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở 

thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Hợp đồng bao gồm Điều kiện chung, 

Điều kiện cụ thể và Biểu mẫu hợp đồng. 
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Quy trình lập hồ sơ mời thầu dịch vụ 

phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, 

EVFTA, UKVFTA

YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các 

yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công 

bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của 

nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra 

sự cạnh tranh không bình đẳng; không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã 

từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua 

sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có 

kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh 

thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu;

Trường hợp chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu 

thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, chặt chẽ hơn 

so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy 

định của CPTPP, EVFTA và UKVFTA. Trong tờ trình đề nghị phê 

duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy 

định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư 

xem xét, quyết định.
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HỒ SƠ MỜI THẦU 

Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các 

điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các 

bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Hợp đồng bao 

gồm Điều kiện chung, Điều kiện cụ thể và Biểu mẫu hợp đồng. Tùy theo 

quy mô, tính chất của từng gói thầu mà chủ đầu tư quyết định sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật 

về đấu thầu, quy định của CPTPP, EVFTA, UKVFTA và quy định khác của 

pháp luật có liên quan.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn

thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 03/10/2022 Ngày hiệu lực: 14/10/2022 

2

Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư 

vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định 

EVFTA, Hiệp định UKVFTA do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Ngày ban hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực: 20/11/2022 

3

Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi

tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định 

EVFTA, Hiệp định UKVFTA do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Ngày ban hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực: 20/11/2022 
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

4

Quyết định 1309/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 05/10/2022 Ngày hiệu lực: 01/10/2022

5

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2020/TT-BGTVT hướng dẫn

phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực

quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử

dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng

Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 03/10/2022 Ngày hiệu lực: 18/11/2022

6

Thông tư 22/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung trong báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác

công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao

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

Ngày ban hành: 31/08/2022 Ngày hiệu lực: 01/11/2022

7

Nghị định 54/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện

kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và

Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Ngày ban hành: 22/08/2022 Ngày hiệu lực: 01/11/2022

8

Thông tư 21/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết

cấu hạ tầng đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 22/08/2022 Ngày hiệu lực: 01/11/2022

THƯƠNG MẠI

9

Thông tư 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện

nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban

hành

Ngày ban hành: 03/10/2022 Ngày hiệu lực: 25/11/2022

10

Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 

Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 08/06/2022 Ngày hiệu lực: 01/12/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

11

Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực: 01/04/2022

12

Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay,

trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực: 15/11/2022
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