
Quy định, quy trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2020-2025 

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 

11/2019/TT-BKHDT quy định chi tiết về 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. 

 

Công khai Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc 

gia 

Cụ thể, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên Hệ thống mạng 

đấu thầu Quốc gia ngày sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo 

mời chào hàng. Đối với lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời 

thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời  thầu phải đính kèm các tài liệu:  

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá; 

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt. 

Đối với đấu thầu không qua mạng, trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì 

http://sdinvest.vn/wp-content/uploads/2020/02/quy-định-quy-trình-áp-dụng-lựa-chọn-nhà-thầu-qua-mạng-giai-đoạn-2020-2025.pdf


nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu, hồ 

sơ yêu cầu trước khi hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí thì nhà thầu không phải nộp khoản 

tiền này.  

Quy định cụ thể lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2020-2025 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các 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 chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức 

lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau: 

Năm 2020: 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các 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 05 tỷ đồng và thuộc 

lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các 

gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc gói thầu có tính đặc thù. 

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các 

gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 

chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói 

thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. 

Năm 2021: 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các 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 trường hợp đối với các 

gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc gói thầu có tính đặc thù. 

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các 

gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 

chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói 

thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. 
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Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025: 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn 

nhà nước để mua sắm 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 lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập 

trung. 

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020 và thay 

thế Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. 
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