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 Hà Nội, ngày  21    tháng   9    năm 2010 
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải  

 trên Báo Đấu thầu   
 

Căn cứ Luật Đấu thầu sè 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của 
Quốc hội; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu 
tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của 
Quốc hội; 

 Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của 
Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây 
dựng theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của 
Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – 
Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây 
dựng – Chuyển giao; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính, 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp 
thông tin về đấu thầu ®Ó đăng tải trên Báo Đấu thầu như sau: 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 

Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng 
công ty nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan khác có dự án thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các 
chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của 
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mình cung cấp các thông tin về đấu thầu cho Báo Đấu thầu để thực hiện việc 
đăng tải theo quy định. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Luật Đấu thầu cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu nhằm 
chuẩn hóa, thống nhất nội dung thông tin và tăng cường tính công khai, minh 
bạch trong đấu thầu. 

§iÒu 2. Cung cÊp th«ng tin cho B¸o §Êu thÇu 
1. Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu: 
 

Néi dung th«ng tin H¹n møc 
Thêi h¹n cung 

cấp/nhËn th«ng tin 

C¬ quan, ®¬n 
vÞ chÞu tr¸ch 

nhiÖm göi 
th«ng tin 

Sè kú 
®¨ng 

t¶i STT 

1 2 3 4 5 

A. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ thÇu 

1 
KÕ ho¹ch ®Êu thÇu dù ¸n (hoÆc 
cña mét, hoÆc mét sè gãi thÇu) 
hoÆc mua s¾m th−êng xuyªn 

Tæng møc ®Çu 
t− hoÆc dù 
to¸n ®èi víi 
mua s¾m 
th−êng xuyªn 
tõ 5 tû ®ång 
trë lªn 

Trong vßng 7 ngµy kÓ 
tõ ngµy ký v¨n b¶n  

Chñ ®Çu t−, 
bªn mêi thÇu 

1 kú 

 

2 

Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn ®èi víi 
gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, 
x©y l¾p, EPC1

 

3 
Th«ng b¸o mêi nép hå s¬ quan 
t©m ®èi víi gãi thÇu dÞch vô t− 
vÊn1 

4 Th«ng b¸o mêi thÇu1 

TÊt c¶ c¸c h¹n 
møc 

§¶m b¶o B¸o §Êu thÇu 
nhËn ®−îc th«ng tin 
chËm nhÊt lµ 3 ngµy 
lµm viÖc tr−íc ngµy dù 
kiÕn ®¨ng t¶i  
 

Chñ ®Çu t−, 
bªn mêi thÇu 
 

3 kú 
 

5  Danh s¸ch ng¾n2
TÊt c¶ c¸c h¹n 
møc 
 

6  KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu Tõ 2 tû ®ång 
trë lªn 

Trong vßng 7 ngµy kÓ 
tõ ngµy ký v¨n b¶n  

Chñ ®Çu t−, 
bªn mêi thÇu 1 kú 

7 
Th«ng b¸o mêi chµo hµng c¹nh 
tranh ®èi víi gãi thÇu mua s¾m 
hµng hãa  

Tõ 500 triÖu 
®ång trë lªn  
 

§¶m b¶o B¸o §Êu thÇu 
nhËn ®−îc th«ng tin 
chËm nhÊt lµ 3 ngµy 
lµm viÖc tr−íc ngµy dù 
kiÕn ®¨ng t¶i 
 

Chñ ®Çu t−, 
bªn mêi thÇu 
 

3 kú 

                                           
1 Cã thÓ ®¨ng t¶i ®ång thêi trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c tïy theo ®iÒu kiÖn cña chñ ®Çu t−. 
Tr−êng hîp tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ, c¸c néi dung th«ng tin nµy  cßn b¾t buéc ph¶i ®¨ng t¶i trên B¸o §Êu thÇu 
b»ng c¶ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh 3 kú liªn tiÕp 
2 Danh s¸ch ng¾n lµ danh s¸ch nhµ thÇu ®−îc mêi tham gia ®Êu thÇu ®èi víi ®Êu thÇu h¹n chÕ, danh s¸ch nhµ thÇu 
tróng s¬ tuyÓn, danh s¸ch nhµ thÇu cã hå s¬ quan t©m ®−îc ®¸nh gi¸ ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi quan t©m 
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Néi dung th«ng tin 
 

H¹n møc 
 

Thêi h¹n cung 
cấp/nhËn th«ng tin  

 

C¬ quan, ®¬n 
vÞ chÞu tr¸ch 

nhiÖm göi 
th«ng tin 

Sè kú 
®¨ng 

t¶i 
 

STT 

1 2 3 4 5 

B. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö dông ®Êt 

8 
Danh môc dù ¸n cã sö dông ®Êt 
cÇn lùa chän nhµ ®Çu t−3

 

Trong vßng 7 ngµy kÓ 
tõ ngµy ký v¨n b¶n  

3 kú 

9 

Danh s¸ch nhµ ®Çu t− ®¨ng ký 
tham gia lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö 
dông ®Êt 

Trong vßng 7 ngµy kÓ 
tõ ngày hÕt thêi h¹n 
nhµ ®Çu t− ®¨ng ký 
tham dù 

 
1 kú 

 
 
 

10 
Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän 
nhµ ®Çu t− thùc hiÖn ®Çu t− dù 
¸n cã sö dông ®Êt3 

§¶m b¶o B¸o §Êu thÇu 
nhËn ®−îc th«ng tin 
chËm nhÊt lµ 3 ngµy 
lµm viÖc tr−íc ngµy dù 
kiÕn ®¨ng t¶i 

3 kú 

11 
KÕt qu¶ lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö 
dông ®Êt 

 
 
 
 
 

TÊt c¶ c¸c h¹n 
møc 

 
 

 
Trong vßng 10 ngµy kÓ 
tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh 
phª duyÖt  

 
 
 
 
 

Bªn mêi thÇu4 
 
 

 

1 kú 

C. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn dù ¸n BOT, dù ¸n BTO, dù ¸n BT 

12 
Danh môc Dù ¸n BOT, Dù ¸n 
BTO, Dù ¸n  BT cña ngµnh vµ 
®Þa ph−¬ng  

Trong th¸ng 1 hµng 

n¨m5 3 kú 

13 

Danh s¸ch nhµ ®Çu t− ®¨ng ký 
tham gia ®Êu thÇu lùa chän nhµ 
®Çu t− thùc hiÖn Dù ¸n BOT, 
Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT 

Trong vßng 7 ngµy kÓ 
tõ ngµy hÕt thêi h¹n 
nhµ ®Çu t− ®¨ng ký 
thùc hiÖn dù ¸n 

C¬ quan nhµ 
n−íc cã thÈm 
quyÒn ký kÕt 
vµ thùc hiÖn 
hîp ®ång dù 
¸n6 1 kú 

14 
Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän 
nhµ ®Çu t− thùc hiÖn Dù ¸n 
BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT3 

15 

Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn lùa 
chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn Dù 
¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n 
BT3 

§¶m b¶o B¸o §Êu thÇu 
nhËn ®−îc th«ng tin 
chËm nhÊt lµ 3 ngµy 
lµm viÖc tr−íc ngµy dù 
kiÕn ®¨ng t¶i 

3 kú 

16 
KÕt qu¶ lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n 
BTO, Dù ¸n BT 

TÊt c¶ c¸c h¹n 

møc 

Trong vßng 10 ngµy kÓ 
tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh 
phª duyÖt  

Bªn mêi thÇu6

1 kú 

                                           
3 Cã thÓ ®¨ng t¶i ®ång thêi trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c tïy theo ®iÒu kiÖn cña chñ ®Çu t−. 
Tr−êng hîp tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ, c¸c néi dung th«ng tin nµy cßn b¾t buéc ph¶i ®¨ng t¶i trên B¸o §Êu thÇu 
b»ng c¶ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh 3 kú liªn tiÕp 
4 Bªn mêi thÇu lµ c¬ quan, tæ chøc ®−îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t− quy ®Þnh chi tiÕt lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn dù 
¸n ®Çu t− cã sö dông ®Êt 
5 Tr−êng hîp nhµ ®Çu t− lËp §Ò xuÊt thùc hiÖn Dù ¸n ngoµi Danh môc dù ¸n ®· c«ng bè vµ ®−îc c¸c Bé, ngµnh 
vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt th× Dù ¸n bæ sung ph¶i ®−îc ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu 3 kú liªn tiÕp 
trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh phª duyÖt. Tr−êng hîp tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ, Danh môc dù ¸n 
cßn b¾t buéc ph¶i ®¨ng t¶i trên B¸o §Êu thÇu b»ng c¶ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh 3 kú liªn tiÕp 
6 C¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång dù ¸n vµ Bªn mêi thÇu lµ c¬ quan, tæ chøc ®−îc 
quy ®Þnh t¹i Th«ng t− quy ®Þnh chi tiÕt lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn dù ¸n BOT, dù ¸n BTO, dù ¸n BT 
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Néi dung th«ng tin 
 

H¹n møc 
 

Thêi h¹n cung 
cấp/nhËn th«ng tin  

 

C¬ quan, ®¬n 
vÞ chÞu tr¸ch 

nhiÖm göi 
th«ng tin 

Sè kú 
®¨ng 

t¶i 
 

STT 

1 2 3 4 5 

D. C¸c th«ng tin v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ xö lý vi ph¹m vÒ ®Êu thÇu 

17 

V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ 
®Êu thÇu, v¨n b¶n h−íng dÉn 
c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c¬ quan 
cÊp Bé, cÊp tØnh7

TÊt c¶ c¸c v¨n 
b¶n 

Trong vßng 7 ngµy kÓ 
tõ ngµy ký v¨n b¶n 

C¬ quan chñ 
tr× so¹n th¶o 

1 kú 

18 Th«ng tin xö lý vi ph¹m ph¸p 
luËt vÒ ®Êu thÇu 

TÊt c¶ c¸c 
hµnh vi vi 

ph¹m ®· bÞ xö 
lý 

Trong vßng 7 ngµy kÓ 
tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh 

xö lý vi ph¹m 

Chñ ®Çu t−, 
bªn mêi thÇu 1 kú 

Tr−êng hîp c¸c gãi thÇu kh«ng thuéc diÖn ph¶i ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu 
th× ph¶i ®¨ng t¶i trªn mét tê b¸o viÕt ®−îc ph¸t hµnh réng r·i trong mét ngµnh 
hoÆc trong mét tØnh hoÆc réng r·i c¶ n−íc vµ ph¶i ®¶m b¶o sè kú ®¨ng t¶i nh− 
nªu t¹i B¶ng trªn. 

 2. Quy tr×nh cung cÊp th«ng tin ®Ó ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu: 
Khi cung cÊp th«ng tin cho B¸o §Êu thÇu, chñ ®Çu t−, bªn mêi thÇu x¸c 

®Þnh th«ng tin cÇn ®¨ng t¶i thuéc néi dung nµo vµ sö dông c¸c mÉu t−¬ng øng t¹i 
Phô lôc 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t− nµy. C¸c th«ng tin ®¨ng t¶i b»ng tiÕng 
Anh sö dông c¸c mÉu tiÕng Anh t−¬ng øng. C¸c chñ ®Çu t−, bªn mêi thÇu truy 
cËp trang th«ng tin ®iÖn tö theo ®Þa chØ http://www.thongtindauthau.com.vn ®Ó 
t¶i c¸c mÉu tiÕng Anh vÒ sö dông. 

§èi víi c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n sö dông vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc 
(gäi t¾t lµ ODA), viÖc cung cÊp th«ng tin ®−îc thùc hiÖn theo mÉu do nhµ tµi trî 
quy ®Þnh. 

 V¨n b¶n ®¨ng t¶i th«ng tin göi ®Õn ph¶i ®−îc ®¸nh m¸y râ rµng, cã ch÷ 
ký vµ ®ãng dÊu ®Çy ®ñ. ViÖc göi th«ng tin ®Õn B¸o §Êu thÇu ®−îc thùc hiÖn nh− 
sau: 

a) Göi trùc tiÕp hoÆc göi theo ®−êng c«ng v¨n, b−u ®iÖn:  
 

Thùc hiÖn theo mÉu ®Ò ngoµi phong b× th− nh− d−íi ®©y:8 
 
 
 
 
 

 
 
b) Göi qua fax: 

     [Ghi tªn vµ ®Þa chØ ®¬n vÞ göi] 

Th«ng tin cung cÊp cho B¸o §Êu thÇu 
 

KÝnh göi:  B¸o §Êu thÇu 

[Ghi râ ®Þa chØ Tßa so¹n B¸o §Êu thÇu] 

                                           
7 B¸o §Êu thÇu ®¨ng t¶i phÇn giíi thiÖu c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, toµn v¨n cña v¨n b¶n ®−îc ®¨ng t¶i trªn 
trang th«ng tin ®iÖn tö http://www.thongtindauthau.com.vn 
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Göi th«ng tin tíi B¸o §Êu thÇu theo c¸c sè fax cña B¸o §Êu thÇu.  
Riªng ®èi víi th«ng tin vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, ®¬n vÞ cung cÊp th«ng tin 

göi thªm th− ®iÖn tö (email) cã kÌm theo tËp tin (file) víi tiªu ®Ò (subject) theo 
quy ®Þnh lµ “ke hoach dau thau” vµo ®Þa chØ: baodauthau@mpi.gov.vn  

Tr−êng hîp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n göi th«ng tin qua fax th× b¶n chÝnh vÉn 
ph¶i ®−îc göi cho B¸o §Êu thÇu theo h−íng dÉn t¹i ®iÓm a cña kho¶n nµy.  

Sau khi göi th«ng tin cho B¸o §Êu thÇu, ®Ó biÕt t×nh tr¹ng xö lý th«ng tin 
cña ®¬n vÞ m×nh, c¸c chñ ®Çu t−, bªn mêi thÇu cã thÓ truy cËp trang th«ng tin 
®iÖn tö theo ®Þa chØ http://www.thongtindauthau.com.vn ®Ó tra cøu th«ng tin 
hoÆc gäi ®iÖn ®Õn sè tæng ®µi 1900571270 ®Ó ®−îc gi¶i ®¸p th¾c m¾c liªn quan 
®Õn ®¨ng t¶i th«ng tin ®Êu thÇu.  

§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ cung cÊp th«ng tin  
1. C¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n khi thùc hiÖn viÖc cung cÊp th«ng tin ®Ó 

®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− 
nµy vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t− vµ ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu liªn quan.  

2. Tr−êng hîp c¬ quan, tæ chøc kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh nªu trªn hoÆc 
khi cã th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa B¸o §Êu thÇu yªu cÇu ®iÒu chØnh th«ng tin ®Ó 
phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ c¬ quan, tæ chøc kh«ng thùc hiÖn viÖc 
®iÒu chØnh dÉn ®Õn th«ng tin kh«ng ®−îc ®¨ng t¶i th× c¬ quan, tæ chøc ®ã bÞ xö 
lý vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n  2 §iÒu 6 Th«ng t− nµy vµ quy ®Þnh cña ph¸p 
luËt kh¸c cã liªn quan. 

§iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm cña B¸o §Êu thÇu trong viÖc ®¨ng t¶i th«ng tin 
1. B¸o §Êu thÇu cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng t¶i c¸c th«ng tin nhËn ®−îc theo ®óng 

quy ®Þnh. B¸o §Êu thÇu sÏ tiÕn hµnh ®¨ng t¶i th«ng tin trong thêi gian chËm nhÊt lµ 
3 ngµy lµm viÖc sau khi nhËn ®−îc ®èi víi c¸c th«ng tin sau: 

a) Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p, 
EPC;  

b) Th«ng b¸o mêi nép hå s¬ quan t©m ®èi víi gãi thÇu dÞch vô t− vÊn;  
c) Th«ng b¸o mêi thÇu;  
d) Th«ng b¸o mêi chµo hµng c¹nh tranh ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸;  
®) Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö 

dông ®Êt;  
e) Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù 

¸n BTO, Dù ¸n BT; 
g) Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n 

BTO, Dù ¸n BT. 
§èi víi c¸c th«ng tin cßn l¹i, B¸o §Êu thÇu tiÕn hµnh ®¨ng t¶i trong thêi gian 

chËm nhÊt lµ 10 ngµy lµm viÖc sau khi nhËn ®−îc th«ng tin. 
2. Tr−êng hîp B¸o §Êu thÇu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®¨ng t¶i theo thêi h¹n nh− 

quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 nªu trªn th× B¸o §Êu thÇu cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ®Õn c¸c 
®èi t−îng cung cÊp th«ng tin. 

3. B¸o §Êu thÇu kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc chËm trÔ, thÊt l¹c hoÆc bÊt 
kú lý do nµo kh¸c trong qu¸ tr×nh chuyÓn t¶i th«ng tin. B¸o §Êu thÇu chØ tiÕn hµnh 
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®¨ng t¶i c¸c th«ng tin nhËn ®−îc víi néi dung ®Çy ®ñ, phï hîp theo quy ®Þnh t¹i 
Th«ng t− nµy. 

Điều 5. ChÕ ®é thu, qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ ®¨ng t¶i th«ng tin trªn 
B¸o §Êu thÇu 

1.  §èi t−îng vµ chi phÝ ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu 
a) §èi t−îng chÞu chi phÝ lµ c¸c cơ quan, tổ chức thùc hiÖn viÖc ®¨ng t¶i 

th«ng tin ®Êu thÇu vµ c¸c th«ng tin liªn quan trªn B¸o §Êu thÇu theo quy ®Þnh t¹i 
kho¶n 1 §iÒu 2 Th«ng t− nµy. 

b) Møc thu chi phÝ ®¨ng t¶i th«ng tin trªn B¸o §Êu thÇu thùc hiÖn theo 
Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t− nµy.  

2. Tæ chøc nép, qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ 
a) Chi phÝ ®¨ng t¶i th«ng tin trªn B¸o §Êu thÇu ®−îc thu b»ng ®ång ViÖt 

Nam. C¸c c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm nép chi phÝ theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 
1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t− nµy. Chi phÝ ®¨ng t¶i th«ng tin ®−îc nép trùc tiÕp 
t¹i Toµ so¹n hoÆc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña B¸o §Êu thÇu.  

b) Cơ quan thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu được sử dụng nguồn 
thu để chi phí cho các công việc như sau:  

- Chi in Báo để đăng tải thông tin về đấu thầu và phát hành trên toàn 
quốc; 

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp nhập, kiểm tra, rà soát dữ liệu thông 
tin về đấu thầu để đăng lên Báo, bao gồm: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, 
bồi dưỡng làm thêm giờ; các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công cho lao 
động theo chế độ hiện hành; công tác phí; 

- Chi phục vụ trực tiếp cho việc đăng báo như: thuê nhà làm việc, văn 
phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, các chi phí theo 
tiêu chuẩn, định mức hiện hành; 

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực 
tiếp tới việc đăng tải thông tin về đấu thầu, bảo dưỡng và sửa chữa thường 
xuyên, sửa chữa lớn tài sản làm việc của Báo, bảo hành, nâng cấp hệ thống máy 
móc, thiết bị phục vụ cho các hoạt động thuộc lĩnh vực hoạt động của Báo; 

- Chi cho việc kiểm tra, kiểm toán định kỳ theo quy định; 
- Chi phí khác liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc đăng tải thông 

tin về đấu thầu. 
Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản 

nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) đơn vị được 
sử dụng trích lập các quỹ (mức trích lập và sử dụng các quỹ được tuân theo các 
quy định hiện hành). 
 Toàn bộ số tiền thu chi phí đăng tải về thông tin đấu thầu trên đây, Báo 
Đấu thầu phải sử dụng đúng mục đích, có đầy đủ các chứng từ hợp pháp theo 
các quy định của Luật kế toán; nếu sử dụng không hết thì được chuyển sang năm 
sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. 
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§iÒu 6. Tæ chøc thùc hiÖn 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế văn 

bản số 4073/BKH-QL§T ngày 5 th¸ng 6 n¨m 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu. 

2. Tr−êng hîp c¸c th«ng tin b¾t buéc ph¶i ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu mµ 
chñ ®Çu t−, bªn mêi thÇu kh«ng thùc hiÖn ®¨ng t¶i c¸c néi dung ®ã th× sÏ bÞ c¶nh 
c¸o theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 LuËt §Êu thÇu. Khi cã tõ ba hµnh vi vi ph¹m trë 
lªn bÞ c¶nh c¸o th× sÏ bÞ cÊm tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu trong 6 th¸ng theo quy 
®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 65 NghÞ ®Þnh 85/2009/N§-CP.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân 
dân các cấp, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ nhµ n−íc, c¸c tæng c«ng ty nhµ n−íc và tổ 
chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài 
chính để kịp thời xem xét, chỉnh lý./. 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

  
 
 
 

 
 

Trương Chí Trung 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

 Đặng Huy Đông 

 

Nơi nhận: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; 
- Website của Chính phủ; Công báo; 
- Các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ nhµ n−íc; 
- C¸c Tæng c«ng ty 90, 91; 
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, Bộ KH&ĐT (Cục QLĐT), Bộ Tài chính (Vụ HCSN). 
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PHỤ LỤC 1 
(Ban hành kÌm theo Th«ng t− sè    /TTLT-BKH-BTC ngµy     th¸ng     n¨m 2010 

cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− – Bé Tµi chÝnh) 
 

chi phÝ ®¨ng t¶i th«ng tin trªn B¸o §Êu thÇu 
 

STT Th«ng tin ®¨ng t¶i 

I C¸c th«ng tin ®−îc ®¨ng t¶i miÔn phÝ 

1.  KÕ ho¹ch ®Êu thÇu 

2. Th«ng b¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu 
3. Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn  
4. Th«ng b¸o mêi nép hå s¬ quan t©m 
5. Danh s¸ch ng¾n 
6. Th«ng b¸o danh môc dù ¸n cã sö dông ®Êt cÇn lùa chän nhµ ®Çu t− 

7. Th«ng b¸o danh s¸ch nhµ ®Çu t− ®¨ng ký tham gia lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö dông ®Êt 

8. Th«ng b¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö 
dông ®Êt 

9. Danh môc Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT 

10. Danh s¸ch nhµ ®Çu t− ®¨ng ký tham gia ®Êu thÇu lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT 

11. Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù 
¸n BTO, Dù ¸n BT 

12.  KÕt qu¶ lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO vµ Dù ¸n 
BT 

13. Th«ng b¸o gia h¹n, ®iÒu chØnh, ®Ýnh chÝnh c¸c th«ng tin ®· ®¨ng t¶i 

14. Giíi thiÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu, v¨n b¶n h−íng dÉn 
c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c¬ quan cÊp Bé, cÊp tØnh 

15. Th«ng tin xö lý hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu 

II C¸c th«ng tin ®¨ng t¶i ph¶i nép chi phÝ 
Møc chi phÝ (®ång), 
trªn ®¬n vÞ tÝnh  

16. Th«ng b¸o mêi thÇu  200.000®/3 kú/gãi 
17. Th«ng b¸o mêi chµo hµng 100.000®/3 kú/gãi 

18. 
Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö dông ®Êt 300.000®/3 kú/gãi 

19. 
Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO vµ Dù ¸n 
BT  

300.00®/3 kú/gãi 

20. 

Th«ng b¸o mêi thÇu, th«ng b¸o mêi s¬ 
tuyÓn, th«ng b¸o mêi nép hå s¬ quan t©m ®èi 
víi c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n sö dông nguån 
vèn ODA 

400.000®/3 kú/gãi 
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PHỤ LỤC 2 
(Ban hành kÌm theo Th«ng t− sè    /TTLT-BKH-BTC ngµy     th¸ng     n¨m 2010 

cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− – Bé Tµi chÝnh) 
 

MÉu 1  

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o KÕ ho¹ch ®Êu thÇu 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu- Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: ____________________________ 

- §Þa chØ: ____________________________________________________ 
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________  

2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/giÊy chøng nhËn ®Çu t−): 
______________________________________________________________ 
3. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (ghi râ sè vµ ngµy quyÕt ®Þnh, tªn vµ 

chøc danh cña ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt): 
____________________________________________________________  

4. Chñ ®Çu t−: ___________________________________________________ 
 

5. Tæng møc ®Çu t−  (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/giÊy phÐp ®Çu t−): 
______________________________________________________________ 
 

B. Néi dung cña kÕ ho¹ch ®Êu thÇu:   
 
STT Tªn  

gãi 
thÇu 

Gi¸ 
gãi 
thÇu 

 
Nguån 

vèn 

H×nh 
thøc lùa 
chän nhµ 

thÇu  

Ph−¬ng 
thøc ®Êu  

thÇu 

Thêi 
gian lùa 
chän nhµ 

thÇu 

H×nh 
thøc 
hîp 

®ång 

Thêi 
gian thùc 
hiÖn hîp 

®ång 

1         
2         
3         
4         
5         
...         

Tæng gi¸ 
c¸c gãi thÇu 

  

 
 

             , ngµy              th¸ng             n¨m  
                                             §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ  ®¨ng ký 

[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
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MÉu  2 

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: ____________________________ 

- §Þa chØ: ____________________________________________________ 
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________  

2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/ b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng 
nhËn ®Çu t−): ___________________________________________________ 
3. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp): 

- Dù ¸n quan träng quèc gia:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm A: 
 

- Dù ¸n thuéc nhãm B:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm C: 
 

- Dù ¸n liªn doanh: 
 

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: 
 
-    Dù ¸n, dù to¸n kh¸c:  

  
4. Tªn chñ ®Çu t−:  _______________________________________________ 

5. Tªn gãi thÇu ®¨ng ký th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn (ghi theo tªn gãi thÇu trong kÕ 
ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc duyÖt): __________________________________ 

6. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc duyÖt): 
____________________________________________________________ 

B. Néi dung th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN 

 
− Tên bên mời thầu: [ghi tên bên mời thầu] ........................................................................................  
− Tªn gãi thÇu: [ghi tªn gãi thÇu] ...................................................................................................................  
− Tªn dù ¸n: [ghi tªn dù ¸n].................................................................................................................................... 
− Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] .......................................................  
− H×nh thức lựa chọn nhà thầu: rộng r·i cã sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay 

trong nước] ............................................................................................................................................................................ ...  
− Thời gian ph¸t hành HSMST từ ............... giờ, ngày ............... th¸ng ...............  năm 

...............  đến ...............  giờ, ngày ...............  th¸ng ...............  năm ...............  [ghi thời điểm 
đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chÝnh)1. 

                                           
1 HSMST phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên. 
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− Địa điểm ph¸t hành HSMST: [ghi địa điểm ph¸t hành HSMST, kÌm theo số 
điện thoại, fax] ..........................................................................................................................................................  

− Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST].............................................................  
− Thời điểm đóng sơ tuyển: ...............  giờ, ngày ...............  th¸ng ............... năm ....................

2  

HSDST sẽ được mở c«ng khai vào ............. giờ (giờ Việt Nam), ngày ............. 

th¸ng............. năm ............. tại [ghi địa điểm mở HSDST]. 
 
[Ghi tªn bªn mêi thÇu] kÝnh mời đại diện c¸c nhà thầu nộp HSDST tới tham dự 
lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nªu trªn. 
              , ngày              tháng             năm   

     Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký 
          [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu] 

 
 

 

                                           
2 Thời điểm đóng sơ tuyển được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 10 ngày đối với đấu 
thầu trong nuớc và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 
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MÉu  3  

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi nép Hå s¬ quan t©m (HSQT) 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o:    __________________________ 

- §Þa chØ: ____________________________________________________ 
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________ 

2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/ b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng 
nhËn ®Çu t−): ___________________________________________________ 
3. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp): 

- Dù ¸n quan träng quèc gia:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm A: 
 

- Dù ¸n thuéc nhãm B:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm C: 
 

- Dù ¸n liªn doanh: 
 

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: 
 
-   Dù ¸n, dù to¸n kh¸c: 
 

  
4. Tªn chñ ®Çu t−:  _______________________________________________ 

6. Tªn gãi thÇu DVTV ®¨ng ký th«ng b¸o mêi nép HSQT (ghi theo tªn gãi thÇu 
trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc duyÖt): _______________________ 

7. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc duyÖt): 
______________________________________________________ 

B. Néi dung th«ng b¸o mêi s¬ nép HSQT (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM 

− Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ................................................. 

− Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ................................................................. 

− Tên dự án: [ghi tên dự án] .......................................................................... 

− Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ............................... 

− Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] 

− Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng 
..... năm ..... [ghi thời gian nộp HSQT] (trong giờ hành chính)1. 

                                           
1 HSMQT phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên. 
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− Địa điểm phát hành HSMQT [ghi địa điểm phát hành HSMQT, số điện 
thoại, fax ] ................................................................................................... 

− Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước ..... giờ, ngày ..... tháng 
..... năm…. tại [ghi địa chỉ nộp hồ sơ quan tâm]2. 

Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu 
thầu. 
 
              , ngµy              th¸ng             n¨m   

§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 
[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
2 Thời gian nộp HSQT được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu 
trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế. 
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MÉu  4 
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi thÇu 

 
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 

 
 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: _______________________________ 

− §Þa chØ: _____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: _________________________________________  
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng 
nhËn ®Çu t−): ___________________________________________________ 
3. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp): 

- Dù ¸n quan träng quèc gia:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm A: 
 

- Dù ¸n thuéc nhãm B:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm C: 
 

- Dù ¸n liªn doanh: 
 

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: 
 
-    Dù ¸n, dù to¸n kh¸c:  
 

 
4. Tªn chñ ®Çu t−:  _______________________________________________ 
5. Tªn gãi thÇu ®¨ng ký th«ng b¸o mêi thÇu (ghi theo tªn gãi thÇu trong kÕ 

ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc duyÖt):  ____________________________________ 
6. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu hoÆc dù to¸n 

®−îc duyÖt):.... 

B. Néi dung th«ng b¸o mêi thÇu (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

− Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ................................................. 
− Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ................................................................. 
− Tên dự án: [ghi tên dự án] ......................................................................... 
− Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ............................... 
− Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

..................................................................................................................... 
− Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước 

....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong 
giờ hành chính)1. 

                                           
1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến 
trước thời điểm đóng thầu (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời 
thầu đến trước thời điểm đóng thầu). 
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− Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ] . 
− Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT] ..................................... 
− Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT] ................................... 
− Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu]2 ............................ 
− Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình 

thức bảo đảm] ............................................................................................ 
 

HSDT sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng 
........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu]. 

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới 
tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 
 

              , ngµy              th¸ng             n¨m   
§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 
[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 

 

                                           
2 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối 
với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì thời điểm đóng 
thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày). 
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MÉu  5 
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o danh s¸ch ng¾n 

                     (nhµ thÇu tróng s¬ tuyÓn/tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ/®¸p øng yªu cÇu cña HSMQT) 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 

A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: _____________________________ 

− §Þa chØ: _____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________  
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/b¸o c¸o kinh tÕ-kü thuËt/giÊy chøng 
nhËn ®Çu t−): ___________________________________________________  
3. Tªn gãi thÇu (ghi theo tªn gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc duyÖt):  

____________________________________________________________ 
4. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt danh s¸ch ng¾n (ghi râ sè v¨n b¶n, ngµy vµ ng−êi phª 

duyÖt): ______________________________________________________ 
 
B. Danh s¸ch ng¾n (nhµ thÇu tróng s¬ tuyÓn/tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ/®¸p 
øng yªu cÇu cña HSMQT): 
 

STT 
 

Tªn nhµ thÇu(1) 
 

H×nh thøc lùa 
chän nhµ thÇu

§Þa chØ cña 
nhµ thÇu 

Quèc tÞch(2) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
...     

 
. 

             , ngµy              th¸ng             n¨m   
                                                        §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 

   [Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
 
 
 
 

Ghi chó:  
(1)  Tr−êng hîp lµ liªn danh ph¶i ghi râ tªn/quèc tÞch ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn 
thuéc liªn danh 
 (2)  Tr−êng hîp ®Êu thÇu quèc tÕ ph¶i ghi râ quèc tÞch cña nhµ thÇu 
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MÉu  6 

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 
 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ  ®¨ng ký th«ng b¸o: ____________________________  

− §Þa chØ: ____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________ 
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt/giÊy chøng 
nhËn ®Çu t−): ___________________________________________________ 

B. Néi dung chÝnh vÒ kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu:  

 
STT Tªn 

gãi 
thÇu(1) 

H×nh   thøc 
lùa chän 
nhµ thÇu(1) 

Gi¸ 
gãi 

thÇu(1)

Gi¸ 
tróng 
thÇu(2) 

Nhµ 
thÇu 
tróng 
thÇu(3)

QuyÕt 
®Þnh 
phª 

duyÖt(4)  

H×nh 
thøc 
hîp 

®ång(1) 

Thêi 
gian thùc 
hiÖn hîp 
®ång(1) 

1         

2         

3         

4         

5         

...         

    
 

         , ngµy              th¸ng             n¨m   
                                                       §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ  ®¨ng ký 

 [Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
 
 
 
 
 
Ghi chó: 
 

 (1) Ghi theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu hoÆc dù to¸n ®−îc duyÖt. 
 (2) CÇn nªu râ néi dung chi tiÕt nh− ®ång tiÒn, thuÕ, dù phßng, tr−ît gi¸ (nÕu 
cã). 
 (3)  Tr−êng hîp lµ liªn danh, cÇn nªu râ ®¬n vÞ ®øng ®Çu vµ c¸c thµnh viªn. 
(4) CÇn ghi râ sè v¨n b¶n, ngµy vµ chøc danh cña chñ ®Çu t− phª duyÖt. 
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MÉu  7 
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi chµo hµng c¹nh tranh 

 
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 

 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: __________________________ 

− §Þa chØ: ____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________  
2. Tªn dù ¸n (ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt, giÊy chøng 
nhËn ®Çu t−): ___________________________________________________ 
3. Lo¹i dù ¸n (®iÒn dÊu X vµo « phï hîp): 

- Dù ¸n quan träng quèc gia:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm A: 
 

- Dù ¸n thuéc nhãm B:  
 

- Dù ¸n thuéc nhãm C: 
 

- Dù ¸n liªn doanh: 
 

- Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: 
 
-    Dù ¸n, dù to¸n kh¸c: 
 

 
4. Tªn chñ ®Çu t−:  _______________________________________________ 
5. Tªn gãi thÇu ®¨ng ký th«ng b¸o mêi chµo hµng (ghi theo tªn gãi thÇu trong 

kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®−îc duyÖt):  __________________________________ 
6. Gi¸ gãi thÇu (ghi theo gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu hoÆc dù to¸n 

®−îc duyÖt):____________________________________________________ 

B. Néi dung th«ng b¸o mêi chµo hµng (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG 

− Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ................................................. 
− Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ................................................................. 
− Tên dự án: [ghi tên dự án] .......................................................................... 
− Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ............................... 
− Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh [ghi cụ thể quốc tế hay 

trong nước] .................................................................................................. 
− Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... 

tháng ..... năm ..... (trong giờ hành chính)1. 
− Địa chỉ phát hành: [ghi địa chỉ nơi phát hành HSYC chào hàng kèm theo số 
điện thoại, fax ] ........................................................................................... 

                                           
1 Thời gian phát hành HSYC chào hàng kể từ ngày đăng tải đầu tiên tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp 
HSĐX (báo giá). 
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− Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước.... giờ, ngày 
.... tháng ...... năm ........2 [ghi thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất (báo 
giá)] tại [ghi địa chỉ tiếp nhận báo giá]. 

 

 
              , ngµy              th¸ng             n¨m   

§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 
[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

                                           
2 Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 5 ngày. 
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MÉu  8 

 

PhiÕu th«ng tin xö lý hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 
A. Th«ng tin chung: 
1.   Tªn c¬ quan/®¬n vÞ  cung cÊp th«ng tin: ___________________________ 

− §Þa chØ: _____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: _________________________________________ 
 

2. Tªn dù ¸n [ghi theo quyÕt ®Þnh ®Çu t−/ b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt/giÊy chøng 
nhËn ®Çu t−]: _________________________________________________ 

3. Tªn gãi thÇu: _________________________________________________ 
 
B. Th«ng tin vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu: _____________________ 
1. Tªn, ®Þa chØ cña c¸ nh©n/tæ chøc vi ph¹m: _____________________ 
2. QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m [ghi râ sè vµ ngµy quyÕt ®Þnh, tªn vµ chøc danh cña 
ng−êi cã thÈm quyÒn ký]: ____________________________________ 
3. Néi dung chñ yÕu cña QuyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m:_____________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

     ____, ngµy              th¸ng             n¨m   
                                    §¹i diÖn hîp ph¸p  cña c¬ quan/®¬n vÞ  cung cÊp th«ng tin 

                               [Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
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MÉu  9 
PhiÕu ®¨ng ký c«ng bè danh môc dù ¸n có sử dụng đất  

cần lựa chọn nhà đầu tư  
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 

A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký c«ng bè danh môc dù ¸n: ___________________ 

- §Þa chØ: ____________________________________________________ 
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________ 

B. Néi dung c«ng bè danh môc dù ¸n (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

   Danh môc dù ¸n cã sö dông ®Êt cÇn lùa chän nhµ ®Çu t− 

 

STT Tªn 
dù ¸n  

Tæng 
møc 

®Çu t− 
dù 

¸n(1) 

Thêi 
gian 
thùc 
hiÖn 
dù 

¸n(2) 

Tªn vµ 
®Þa 

®iÓm 
quü 
®Êt, 
khu 
®Êt(3) 

DiÖn 
tÝch 

®Êt sö 
dông(4)

HiÖn 
tr¹ng 
®Êt(5) 

Quy 
ho¹ch 

x©y 
dùng 
chi 

tiÕt(6) 

Ph−¬ng 
¸n tæng 
thÓ về 

bồi 
thường, 
hỗ trợ 
và t¸i 
định 
cư(7) 

Th«ng 
tin 
liªn 

lạc với 
bªn 
mời 

thầu(8)

Dù ¸n 1          

Dù ¸n 2          

    …          

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự: từ 
ngày......tháng......năm...... đến ngày......tháng....năm....... (trong giờ hành chính)(9)  

 
Ghi chó:  
 

(1) Ghi tæng møc ®Çu t− dù kiÕn hoÆc gi¸ sµn (nÕu cã) 
(2) Ghi thêi gian dù kiÕn thùc hiÖn dù ¸n (ngµy khëi c«ng/hoµn thµnh) hoÆc thêi 
gian ®−a dù ¸n vµo ho¹t ®éng, chuyÓn giao c«ng tr×nh (nÕu cã) 
(3) Ghi tªn vµ ®Þa ®iÓm quü ®Êt bao gåm vÞ trÝ ®Þa lý cña khu ®Êt ®ã vµ c¸c ®Þa 
phËn gi¸p ranh 
(4) Ghi phÇn diÖn tÝch ®Êt sÏ sö dông vµ hÖ sè sö dông ®Êt 
(5) Ghi râ hiÖn tr¹ng ®Êt vµ t×nh h×nh sö dông mÆt b»ng khu ®Êt (vÝ dô ®· gi¶i 
phãng mÆt b»ng hay ch−a..) 
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(6) Ghi râ ®· cã quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt tû lÖ 1/2000 ®−îc duyÖt hay ch−a vµ 
quy ho¹ch x©y dùng 1/500 (nÕu cã) 
(7) Nªu râ ph−¬ng ¸n tæng thÓ vÒ ®Òn bï gi¶i táa di dêi t¸i ®Þnh c−, hç trî t¸i 
®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt (vÝ dô sè hé d©n di dêi, ph−¬ng ¸n ®Òn bï..) 
(8) Ghi râ tªn, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, sè fax hoÆc e-mail cña bªn mêi thÇu 
(9) Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự phải bảo đảm tối 
thiểu 30 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng tải danh mục. 
  
                

                
             , ngµy              th¸ng             n¨m   

                                                    §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 
[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
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MÉu  10 
  
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o danh s¸ch nhµ ®Çu t− ®¨ng ký tham gia lùa chän 

nhµ ®Çu t− thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö dông ®Êt 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 

A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: _____________________________ 

− §Þa chØ: _____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: _________________________________________  
2. Tæng møc ®Çu t− dù ¸n__________________________________________ 
3. Tªn vµ ®Þa ®iÓm quü ®Êt, khu ®Êt  _________________________________ 

B. Danh s¸ch nhµ ®Çu t− ®¨ng ký tham gia lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn 
®Çu t− dù ¸n cã sö dông ®Êt  

STT 

 
Tªn nhµ ®Çu t− (1) 

 

§Þa chØ cña nhµ 
®Çu t− 

Quèc tÞch (2) Tªn dù ¸n nhµ 
®Çu t− tham dù(3)

1     
2     
3     
4     
5     
6     
...     

 
 

             , ngµy              th¸ng             n¨m   
                                                     §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 

[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
 

 
Ghi chó: 
 
(1)  Tr−êng hîp lµ liªn danh ph¶i ghi râ tªn/quèc tÞch ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn 
thuéc liªn danh 
(2) Tr−êng hîp ®Êu thÇu quèc tÕ ph¶i ghi râ quèc tÞch cña nhµ ®Çu t−. 
(3) Dù ¸n nhµ ®Çu t− tham dù ph¶i thuéc Danh môc dù ¸n ®· c«ng bè 
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MÉu  11 
 

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn ®Çu t− dù 
¸n cã sö dông ®Êt 

 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 

 

A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o mêi thÇu: ______________________ 

− §Þa chØ: _____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: _________________________________________  
2. Tªn Dù ¸n 
3. Tæng møc ®Çu t− dù ¸n__________________________________________ 
4. Tªn vµ ®Þa ®iÓm quü ®Êt, khu ®Êt __________________________________ 

B. Néi dung th«ng b¸o mêi thÇu (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

THÔNG BÁO MỜI THẦU  

− Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ............................................... 
− Tên dự án: [ghi tên dự án] ....................................................................... 
− Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] ........... 
− Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước 

....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong 
giờ hành chính)1. 

− Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ]  
− Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT] ................................... 
− Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT].................................. 
− Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu]2 .......................... 
− Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình 

thức bảo đảm] ........................................................................................... 
  HSDT sẽ được mở c«ng khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... th¸ng 

........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu]. 
[ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tới 

tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 
 

              , ngµy              th¸ng             n¨m   
§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 
[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 

 
 

                                           
1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến 
trước thời điểm đóng thầu 
2 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà đầu tư chuẩn bị HSDT tối thiểu là 30 ngày 
đối với đấu thầu trong nước và 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế  
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MÉu  12 
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o KÕt qu¶ lùa chän nhµ ®Çu t−  

thùc hiÖn ®Çu t− dù ¸n cã sö dông ®Êt 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ  ®¨ng ký th«ng b¸o:  
-   §Þa chØ: ______________________________________    
-   §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________ 
2. Tªn dù ¸n ____________________________________________________ 
3. Tæng møc ®Çu t− dù ¸n__________________________________________ 

4. Tªn vµ ®Þa ®iÓm quü ®Êt, khu ®Êt:__________________________________ 
B. Néi dung chÝnh vÒ kÕt qu¶ lùa chän nhµ đầu tư:  
 

STT Tªn dù 
¸n(1) 

H×nh   thøc 
lùa chän 

nhµ ®Çu t−(1) 

Gi¸ 
tróng 
thÇu(2) 

Nhµ 
®Çu t− 
tróng 
thÇu(3)

QuyÕt 
®Þnh phª 
duyÖt(4)  

H×nh 
thøc 
hîp 

®ång(1) 

Thêi gian 
thùc hiÖn 

hîp 
®ång(1) 

1        

2        

3        

4        

5        

...        

    
 

         , ngµy              th¸ng             n¨m   
                                                    §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ  ®¨ng ký 

[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
Ghi chó: 
 
(1) Ghi theo kÕ ho¹ch lùa chän nhµ ®Çu t− ®−îc duyÖt. 
(2) CÇn nªu râ néi dung chi tiÕt nh− ®ång tiÒn, thuÕ, dù phßng, tr−ît gi¸ (nÕu 
cã). 
(3) Tr−êng hîp lµ liªn danh, cÇn nªu râ ®¬n vÞ ®øng ®Çu vµ c¸c thµnh viªn. 
(4) CÇn ghi râ sè v¨n b¶n, ngµy vµ chøc danh cña ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc 
ng−êi ®−îc uû quyÒn phª duyÖt. 
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MÉu  13 

PhiÕu ®¨ng ký c«ng bè danh môc Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 
A. Th«ng tin chung: 
- Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký c«ng bè danh môc dù ¸n: _______________ 
- §Þa chØ: ____________________________________________________ 
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: ________________________________________  

B. Néi dung c«ng bè danh môc dù ¸n (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

   Danh môc Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT 
 

STT Tªn dù 
¸n 

Môc tiªu 
cña dù 

¸n 

§Þa ®iÓm 
dù kiÕn 

thùc hiÖn 
dù ¸n vµ 

dù ¸n 
kh¸c 

(nÕu cã)

Tãm t¾t 
c¸c 

th«ng sè 
kü thuËt 
chñ yÕu

Tæng 
vèn ®Çu 

t− dù 
kiÕn 
thùc 

hiÖn dù 
¸n 

Th«ng tin 
liªn lạc 
với c¬ 

quan nhµ 
n−íc cã 

thÈm 
quyÒn 

Dù ¸n 1       

Dù ¸n 2       

    …       

 
       Thời gian dành cho nhà đầu tư quan t©m lựa chọn và đăng ký tham dù thực 
hiện dù ¸n: từ ngày......tháng.....năm đến ngày......tháng.....năm (trong giờ hành 
chính) (1) 
 
(1) Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực 
hiện dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu là 30 ngày làm việc kể 
từ ngày danh mục dự án được đăng tải lần cuối 
 

             , ngµy              th¸ng             n¨m  
                                             §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 

                                                         [Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
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MÉu  14 
  

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o danh s¸ch nhµ ®Çu t− ®¨ng ký  
tham gia ®Êu thÇu lùa chän nhµ ®Çu t− thùc hiÖn  

Dự ¸n BOT, Dự ¸n BTO, Dự ¸n BT 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 

A. Th«ng tin chung: 
- Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o: ___________________________ 
- §Þa chØ:____________________________________________________ 
- §iÖn tho¹i/Fax/E-mail:________________________________________  
 
B. Danh s¸ch nhµ ®Çu t− đăng ký tham gia ®Êu thÇu lùa chän nhµ ®Çu t−  
thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT  
 

STT 
 

Tªn nhµ ®Çu t−(1) 
 

§Þa chØ cña nhµ 
®Çu t− 

Quèc tÞch(2) Tªn dù ¸n nhµ ®Çu 
t− tham dù (3) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
...     

 
 

             , ngµy              th¸ng             n¨m  
                                              §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 

[Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
 
 
 
 
 

 
 

Ghi chó:  
 

(1)  Tr−êng hîp lµ liªn danh ph¶i ghi râ tªn/quèc tÞch ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn 
thuéc liªn danh 
(2) Tr−êng hîp ®Êu thÇu quèc tÕ ph¶i ghi râ quèc tÞch cña nhµ ®Çu t− 
(3) Dù ¸n nhµ ®Çu t− tham dù ph¶i thuéc Danh môc dù ¸n ®· c«ng bè 
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MÉu  15 

 
PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi thÇu lùa chän nhµ ®Çu t−  

thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT 
 

KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 
 

 

A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o mêi thÇu: _______________________ 

− §Þa chØ: _____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: _________________________________________  
2. Tªn dù ¸n      
3. Tæng vèn ®Çu t− dù ¸n__________________________________________ 
4. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n _________________________________ 

 B. Néi dung th«ng b¸o mêi thÇu (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

− Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ............................................... 
− Tên dự án: [ghi tên dự án] ....................................................................... 
− Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] ........... 
− Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước 

....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong 
giờ hành chính). 

− Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ]  
− Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT] ................................... 
− Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT].................................. 
− Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu] ............................ 
− Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình 

thức bảo đảm] ........................................................................................... 
  HSDT sẽ được mở c«ng khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... th¸ng 

........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu]. 
[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tới 

tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 
 

              , ngµy              th¸ng             n¨m   
§¹i diÖn hîp ph¸p c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký 
 [Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 
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MÉu  16 
 

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn lùa chän nhµ ®Çu t−  
thùc hiÖn Dù ¸n BOT, Dù ¸n BTO, Dù ¸n BT 

 
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 

 
 

A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ ®¨ng ký th«ng b¸o mêi thÇu: ______________________ 

− §Þa chØ: _____________________________________________________ 

− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: _________________________________________  
2. Tªn dù ¸n      
3. Tæng vèn ®Çu t− dù ¸n__________________________________________ 

4. §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n _________________________________ 

B. Néi dung th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn (néi dung sÏ ®¨ng t¶i):   

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN  

 
− Tên bên mời thầu: [ghi tên bên mời thầu] ........................................................................................  
− Tªn dù ¸n: [ghi tªn dù ¸n].................................................................................................................................... 
− H×nh thức đấu thầu: rộng r·i cã sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

.............................................................................................................................................................................................................. ...  
− Thời gian phát hành HSMST từ ............... giờ, ngày ............... th¸ng ...............  năm 

...............  đến ...............  giờ, ngày ...............  th¸ng ...............  năm ...............  [ghi thời điểm 
đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chÝnh) 

− Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm ph¸t hành HSMST, kÌm theo số 
điện thoại, fax] ..........................................................................................................................................................  

− Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST].............................................................  
− Thời điểm đóng sơ tuyển: ...............  giờ, ngày ...............th¸ng.............. năm .................... 
     HSDST sẽ được mở c«ng khai vào ............. giờ (giờ Việt Nam), ngày ............. 

th¸ng............. năm ............. tại [ghi địa điểm mở HSDST]. 
 
         [Ghi tªn bªn mêi thÇu] kÝnh mời đại diện c¸c nhà đầu tư nộp HSDST tới 
tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nªu trªn. 
 
              , ngày              tháng             năm   

     Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký 
          [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu] 
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MÉu  17 
 

PhiÕu ®¨ng ký Th«ng b¸o KÕt qu¶ lùa chän nhµ ®Çu t− 
thùc hiÖn dù ¸n BOT, dù ¸n BTO, dù ¸n BT 

 
KÝnh göi: B¸o §Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 

 
A. Th«ng tin chung: 
1. Tªn c¬ quan/®¬n vÞ  ®¨ng ký th«ng b¸o: ____________________________  
− §Þa chØ: _____________________________________________________ 
− §iÖn tho¹i/Fax/E-mail: _________________________________________ 
2. Tªn dù ¸n ____________________________________________________ 
3. Tæng vèn ®Çu t− dù ¸n__________________________________________ 
4. §Þa ®iÓm dù kiÕn thùc hiÖn dù ¸n _________________________________ 

B. Néi dung chÝnh vÒ kÕt qu¶ lùa chän nhµ đầu tư:  
 

STT Tªn dù 
¸n(1) 

H×nh   thøc 
lùa chän 

nhµ ®Çu t−(1) 

Gi¸ 
tróng 
thÇu(2) 

Nhµ 
®Çu t− 
tróng 
thÇu(3)

QuyÕt 
®Þnh 
phª 

duyÖt(4)  

H×nh 
thøc hîp 
®ång(1) 

Thêi gian 
thùc hiÖn 

hîp 
®ång(1) 

1        

2        

3        

4        

5        

...        

   
         , ngµy              th¸ng             n¨m   

                                                    §¹i diÖn hîp ph¸p cña c¬ quan/®¬n vÞ  ®¨ng ký 
  [Ký, ghi râ hä tªn, chøc danh vµ ®ãng dÊu] 

 
 
 
 
 
 

Ghi chó: 
 
(1) Ghi theo kÕ ho¹ch lùa chän nhµ ®Çu t− ®−îc duyÖt. 
(2) CÇn nªu râ néi dung chi tiÕt nh− ®ång tiÒn, thuÕ, dù phßng, tr−ît gi¸ (nÕu 
cã). 
(3) Tr−êng hîp lµ liªn danh, cÇn nªu râ ®¬n vÞ ®øng ®Çu vµ c¸c thµnh viªn. 
(4) CÇn ghi râ sè v¨n b¶n, ngµy vµ chøc danh cña ng−êi cã thÈm quyÒn phª 
duyÖt. 
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