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Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/8/2022. Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có một số nội dung thay đổi 

về thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, 

như:  

1. Điều 9 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định phải cập nhật dự 

toán và đính kèm Quyết định phê duyệt dự toán trên Hệ thống. Điều 12, Thông 

tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu không quy định phải cập nhật dự toán và đính kèm Quyết định phê duyệt 

dự toán trên Hệ thống:  

“Điều 12. Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Thời gian đăng tải: 

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án 

đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên 

Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu. 

2. Tài liệu đính kèm: 

Chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua 

sắm thường xuyên) phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

3. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án 

được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.” 
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2. Nội dung quy định về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tại Thông 

tư 08/2022/TT-BKHĐT so với Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định rõ các 

nội dung phải công khai trúng thầu bao gồm danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, 

mô tả hàng hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giá trúng thầu. Cụ thể: 

- Điều 17 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định kết quả lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư:  

“Điều 17. Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư 

1. Thời gian đăng tải: 

Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ 

thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư. 

2. Tài liệu đính kèm bao gồm: 

a) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

b) Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với đấu thầu qua 

mạng; 

3. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về 

các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu.” 

- Điều 19, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định kết quả lựa chọn 

nhà thầu: 

“Điều 19. Kết quả lựa chọn nhà thầu 

1. Thời gian đăng tải: 

Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong 

vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

2. Tài liệu đính kèm bao gồm: 

a) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

b) Báo cáo đánh giá E-HSDT đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng (đăng 

tải báo cáo đánh giá tổng hợp, không kèm theo các phiếu chấm của thành viên 

trong tổ chuyên gia); 

c) Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt trong quá trình phát hành 

E-HSMT hoặc khi xử lý tình huống theo khoản 8 Điều 117 của Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP mà kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải thì bên mời 

thầu cập nhật dự toán và đính kèm Quyết định phê duyệt dự toán. 

3. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về 

các hạng mục hàng hóa trúng thầu bao gồm danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, 

mô tả hàng hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giá trúng thầu.” 

3. Các biểu mẫu E-HSMT trước đây đều được sử đổi và quy định lại và 

mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu đấu thầu trực tiếp cũng phải thay đổi vận dụng theo 
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các mẫu E-HSMT quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT  trên cơ sở bảo 

đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

4. Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT1 quy định cụ thể lộ trình đấu 

thầu qua mạng năm 2022, 2023 và năm 2024 trở đi. Từ năm 2023 tổ chức lựa 

chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu 

thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa 

(bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 

không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai 

                                           
1 “Điều 37. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 

1. Năm 2022: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không 

quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 

dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối 

thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào 

hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn 

hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu 

hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

2. Năm 2023: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi 

tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương 

thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối 

thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu 

hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, 

hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu 

hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

3. Từ năm 2024 trở đi: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi 

tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương 

thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối 

thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu 

hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, 

hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu 

hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.” 
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giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Năm 2024 trở đi tổ chức lựa 

chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu 

thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa 

(bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 

không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai 

giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

5. Điều khoản chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư 

số 08/2022/TT-BKHĐT2 áp dụng đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng 

lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMT theo quy định của Thông tư số 

04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT; Đối với gói thầu đã được phê 

duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng; Đối với việc lựa chọn danh 

sách ngắn; Đấu thầu thuốc; Kể từ ngày Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có 

hiệu lực thi hành, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua 

mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 

theo lộ trình về lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Điều 37Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT. Trong mọi trường hợp, đối với việc thay đổi hình thức lựa 

                                           
2 Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMT theo quy 

định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT: 

a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT lên Hệ thống trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh 

tương ứng. Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm 

cấp; 

b) Trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-

HSMT lên Hệ thống thì phải sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMT theo quy định của Thông tư này. 

2. Đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng: 

a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp 

luật điều chỉnh tương ứng; 
b) Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống thì phải sửa đổi, phê duyệt 

lại hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 39 của Thông tư này. 
3. Đối với việc lựa chọn danh sách ngắn: 
a) Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển trước ngày 01 tháng 01 năm 

2023, việc lựa chọn danh sách ngắn được thực hiện theo hồ sơ đã phát hành và các quy định pháp luật điều chỉnh 

tương ứng; 
b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn danh sách ngắn 

qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển thì phải tổ chức lựa chọn danh sách ngắn 

qua mạng theo quy định của Thông tư này. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền không cần phải điều 

chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
4. Đấu thầu thuốc: 
a) Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01 tháng 01 năm 2023, việc lựa chọn nhà 

thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định pháp luật điều chỉnh tương ứng; 
b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 

và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định của Thông tư này. 

Trong trường hợp này, người có thẩm quyền không cần phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
5. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà 

thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình về lựa 

chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Điều 37 của Thông tư này. 
Trong mọi trường hợp, đối với việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ không qua mạng thành qua 

mạng, chủ đầu tư không phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà tự 

tiến hành, chỉnh sửa hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống từ không qua mạng thành qua mạng. Quy trình 

chỉnh sửa thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng. 
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chọn nhà thầu từ không qua mạng thành qua mạng, chủ đầu tư không phải trình 

người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà tự 

tiến hành, chỉnh sửa hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống từ không qua 

mạng thành qua mạng. Quy trình chỉnh sửa thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng. 

6. Hiệu lực thi hành quy định tại Điều 39 Thông tư số 08/2022/TT-

BKHĐT3: Kể từ ngày Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành 

                                           
3Điều 39. Hiệu lực thi hành 

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau chấm dứt hiệu lực: 

a) Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; 

b) Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp: 

c) Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá; 

d) Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn; 

đ) Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

e) Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

g) Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và 

quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

h) Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

2. Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn danh sách ngắn, gói thầu mua thuốc, việc sơ tuyển, mời quan tâm 

qua mạng, mua thuốc qua mạng theo quy định của Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2023. 

3. Trường hợp các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu cần bảo mật và không thể công khai trên 

Hệ thống, người có thẩm quyền quyết định việc đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

4. Trường hợp gói thầu đặc thù mà nếu áp dụng các quy định của Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo 

Thông tư này sẽ không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự 

thì chủ đầu tư, bên mời thầu được chỉnh sửa các yêu cầu này theo nguyên tắc sau: 

a) Việc chỉnh sửa yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự khác với quy định của 

các Mẫu E-HSMT phải bảo đảm việc phân chia gói thầu là hợp lý, quy mô gói thầu không quá lớn để hạn chế 

cạnh tranh; 

b) Khi trình phê duyệt E-HSMT, bên mời thầu phải nêu rõ việc chỉnh sửa E-HSMT trong tờ trình để 

chủ đầu tư xem xét; 

c) Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu; nhà 

thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. 

5. Đối với gói thầu mua thuốc, trường hợp có vướng mắc về kỹ thuật lựa chọn nhà thầu qua mạng, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn; Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan 

đến việc thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BYT. 

6. Số liệu về báo cáo tài chính của nhà thầu được chia sẻ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp và Hệ thống thuế điện tử. 
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(ngày 01 tháng 8 năm 2022), các Thông tư sau chấm dứt hiệu lực: Thông tư số 

01/2015/TT-BKH ngày 14/02/2015; Thông tư số 03/2015/TT-BKH ngày 

06/5/2015; Thông tư số 05/2015/TT-BKH ngày 16/6/2015; Thông tư số 

14/2016/TT-BKH ngày 29/9/2016; Thông tư số 04/2017/TT-BKH ngày 

15/11/2017; Thông tư số 05/2018/TT-BKH ngày 10/12/2018; Thông tư số 

11/2015/TT-BKH ngày 16/12/2019; Thông tư số 05/2020/TT-BKH ngày 

30/6/2020. Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn danh sách ngắn, gói thầu mua 

thuốc, việc sơ tuyển, mời quan tâm qua mạng, mua thuốc qua mạng theo quy 

định của Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Trường hợp các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu cần bảo mật và 

không thể công khai trên Hệ thống, người có thẩm quyền quyết định việc đăng 

tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu .Trường hợp gói thầu đặc thù mà 

nếu áp dụng các quy định của Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư này 

sẽ không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, 

hợp đồng tương tự thì chủ đầu tư, bên mời thầu được chỉnh sửa các yêu cầu này 

theo nguyên tắc tại khoản 4 Điều 39 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT,... 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan được biết, nghiên cứu tổ 

chức thực hiện quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và 

lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định Thông tư 

số 08/2022/TT-BKHĐT kể từ ngày 01/8/2022. Toàn văn Thông tư được đăng tải 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan báo cáo về  Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh báo cáo  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

để kịp thời xem xét, hướng dẫn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP sở (đưa lên Trang Wed Sở); 

- Lưu: VT, QLĐTC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 

 

 

 

                                                                                                                                    

7. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung thì 

áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung đó. 

8. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi lập hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu 

không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo thông tư này trên cơ 

sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

9. Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ 

thống, Báo Đấu thầu phù hợp với lịch nghỉ lễ, Tết theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

10 Căn cứ tình hình thực tế, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể chỉnh sửa các biểu 

mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia vào hoạt động lựa 

chọn nhà thầu qua mạng, giảm thủ tục hành chính, tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và 

hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu thầu. 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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