
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------  Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số: 105 /2008/TT-BTC
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

THÔNG T Ư

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg  
ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao 

nhiệm  vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của chính phủ 
hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật 
xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quy chế đấu thầu, đặt 
hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng
3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1.Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 Quyết định số  
39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 (sau đây gọi tắt là Quyết 
định số 39/2008/QD-TTg) gồm:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan được giao dự toán kinh phí 
đê thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công, các cơ quan được giao nhiệm vụ 
hoặc uỷ quyền tổ chức đấu thầu (hoặc đặt hàng) cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm 
vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không thuộc diện điều 
chỉnh của thông tư này.

b) Các lô chức trong nước và nước ngoài thuộc các thành phần kinh 
tế, không phân biệt loại hình công lập hay ngoài công lập, có tư cách pháp 
nhân; cá nhân hành nghề độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có đủ 
điều kiện và chức năng cung ứng các dịch vụ phù hợp với yêu cầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công của nhà nước (dưới đây gọi tắt là nhà cung cấp).



2.Quy định về xác định dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đấu 
thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ:

a) Dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đấu thầu cung cấp dịch vụ khi 
đám bảo các điều kiện sau:

- Có kế hoạch đâu thầu và được phân bô dự toán kinh phí cho dịch vụ 
sự nghiệp công phải đâu thầu;

- Xác định được đối tượng sử dụng dịch vụ sự nghiệp công;

- Xác định được tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công;

- Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước có tông trị giá 
từ 500 triệu đồng trở lên;

- Được Thủ trướng cơ quan ở trung ương quyết định thực hiện hình 
thức đâu thầu (đôi với dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chỉ của ngân 
sách trung ương); Chu tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức 
đấu thầu (đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách 
địa phương);

Các dịch vụ sự nghiệp công có đừ điêu kiện nêu trên phái tô chức đâu 
thầu, trường hợp không đu điều kiện mới được áp dụng các hình thức đặt 
hàng, giao nhiệm vụ.

Đoi với dịch vụ do đạc đất đai để phục vụ cấp giây chứng nhặn quyên 
sư dựng đất, Chu tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế 
để quyết định hình thức đấu thầu, hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Đối với dịch vụ sự nghiệp công có tổng trị giá dưới 500 triệu đồng 
nhưng đu điều kiện để dấu thầu thì Thu trưởng cơ quan ở trung ương; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuỳ tinh hình cụ thể để quyết định hình thức 
dâu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

b) Ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đâu thầu (hoặc 
dặt hàng) được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ- 
lTg, Thủ trưởng cơ quan ớ trung ương; Chu tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 
căn cứ vào tình hình thực tế quyết định bố sung các loại hình dịch vụ sụ 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dâu thầu (hoặc đặt 
hàng), đông thời báo cáo Bộ Tài chính đế theo dõi, quản lý.

c) Dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước đám bao kinh phí dược quy 
định trong phụ lục đính kèm Quyết định số 39/2008/ỌĐ-TTg được thực 
hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Đấu thầu;

- Đặt hàng;

- Giao nhiệm vụ.
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Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
(dưới đây gọi tắt là Thủ trưởng cơ quan ở trung ương); Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương (dưới đây gọi tắt là Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tinh) căn cứ vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy 
định trong phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg để quyết định 
phương thức thực hiện cho phù hợp.

3.Xây dựng kế hoạch và ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự 
thâu dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Đ iều  6 Q u y ế t  đ ịn h  số 
3 9 / 2 0 0 8 / Q Đ - T T g  thục hiện như sau:

a) Căn cử xây dựng kế hoạch đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công.

- Dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục đấu thầu theo Quyết định 
số 39/2008/QĐ-TTg;

- Dịch vụ sự nghiệp công dược cơ quan có thẩm quyền quyết định 
đấu thầu (ngoài danh mục dấu thầu theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg) 
theo quy định tại điểm b, mục 2 thông tư này;

- Căn cứ dự toán chi ngân sách được cấp có thâm quyền giao đê thực 
hiện dịch vụ sự nghiệp công;

- Các tài liệu và văn bản pháp lý có liên quan đến đấu thầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công.

b) Nội dung kế hoạch đấu thầu.

Tủy theo tính chất và trình tự thực hiện, có thể chia dịch vụ sụ nghiệp 
công thành các gói thầu. Việc phân chia thành các gói thầu phải bảo đảm
tính dông bộ của dịch vụ. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu
thầu bao gồm:

-T ê n  gói thầu: tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi 
công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dịch vụ;

- Tiêu chuẩn và mục tiêu của gói thầu;

- Giá gói thâu: giá gói thầu do cơ quan tỏ chức đấu thầu xây dựng dựa 
trên các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành do cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- I lình thức lựa chọn nhà cung cấp; phương thức đấu thầu;

- Hình thức hợp đồng;

- Nguồn vốn: đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn và phương 
thức thanh toán cho nhà cung cấp;

- Thời gian lựa chọn nhả cung cấp: thời gian tổ chức thực hiện việc 
lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói thầu đế bảo đảm tiến độ của gói thầu 
theo đúng quy định của Luật đấu thầu;
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Thời gian thực hiện hợp đồng thời gian thực hiện hợp đông phải 
bao đảm việc thực hiện gói thầu phù họp với tiến độ thực hiện dịch vụ sự 
nghiệp công.

c )B an  hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ sự nghiệp 
công (bao gôm tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp và tiêu chuẩn đối với dịch 
vụ sự nghiệp công).

-Căn cứ vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công được quy định trong 
danh mục (kèm theo Quyết đinh số 39/20Ọ8/QĐ-TTg), Bộ trưởng quản lý 
ngành có trách nhiệm xây dựng, ban hành tiêu chuẩn  đánh giá hồ sơ dự 
thầu cho từng loại dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đê 
làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Dối với các dịch vụ sự nghiệp công được Thủ trưởng cơ quan ở trung 
ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tính quyết định bỏ sung ngoài danh 
mục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg thì Thủ trường cơ quan ơ 
trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và ban hành tiêu 
chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bao gồm:

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

+ Tiêu chuẩn đánh giá về nâng lực quản lý và lực lượng lao động 
tham gia vào cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

T iêu  chuẩn  đánh giá về kỹ thuật;

-T hời gian cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

Tiêu chuẩn đối với dịch vụ sự nghiệp công bao gôm:

T iêu chuẩn đánh giá về quy trình xác định công nghệ hình thành 
dịch V Ạ sự nghiệp  công  sử dụng  ngân sách nhà  nước;

+ Tiêu chuản về giá (hoặc dơn giá) dịch vụ sự nghiệp công;

1 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thực hiện thông qua kết qua, hoặc 
sản phàm của dịch vụ sự nghiệp công;

+ Quy trình, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối với dịch vụ sự 
nghiệp công.

Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tinh có dịch vụ sự nghiệp công phải đấu thâu có trách nhiệm:

+ Ban hành tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp đối với dịch vụ sự 
nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi cua riêng Bộ, ngành, đơn vị, địa phương 
mình;
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+ Ban hành hồ sơ mẫu đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công trong từng 
lĩnh vực;

-+- Cụ thể hoá các tiêu chuẩn do các Bộ quản lý ngành ban hành để 
thực hiện đâu thầu dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của Bộ, 
ngành, địa phương mình.

4.Trình duyệt, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mòi thầu và 
kết quả lựa chọn nhà cung cấp quy định trong Điều 7 Quyết định số 
39/2008/ỌĐ-TTg thực hiện như sau:

a) Trình duyệt kế hoạch đấu thầu:

Đơn vị được giao nhiệm vụ tô chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người có  thẩm 
quyên phê duyệt kế hoạch đấu thầu, done thời gửi cho cơ quan, tố chức, bộ 
phận thâm định đấu thầu. Hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu bao gồm:

+ Văn bản trình duyệt:

* Dự toán kinh phí được duyệt cho dịch vụ sự nghiệp công cần đâu
thầu;

* Báo cáo về phần công việc đã thực hiện liên quan đến chuẩn bị đấu 
thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, các căn cứ pháp lý đe thực hiện;

* Nội dung kế hoạch đấu thầu theo quy định tại điểm b mục 3 Thông
tư này;

* Báo cáo phần kê hoạch đấu thầu bao gồm những công việc đã hình 
thành các gói thâu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn 
nhà thầu quy định tại mục 5 Thông tư này;

* Báo cáo vê phân công việc không áp dụng đirợc một trong các hình 
thức lựa chọn nhà thầu quy định tại mục 7 Thông tư này.

+ Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt: Khi trình duyệt kế hoạch đấu 
thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phải gửi kèm theo bản chụp các tài 
liệu làm căn cứ lập ke hoạch dấu thầu.

b) Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

- Thủ trương cơ quan ở trung ương chịu trách nhiệm phê duyệt kế 
hoạch dâu thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các dịch vụ sự 
nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của Bộ, cư quan trung ương theo quy định;

- Chủ tịch Ủy ban nhấn dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt kế 
hoạch đâu thâu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các dịch vụ sự 
nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của địa phương theo quy định.

Thời gian phê duyệt kế hoạch đấu thầu không quá 20 ngày kế từ ngày 
nhận được báo cáo của đơn vị được giao nhiệm vụ tố chức đấu thầu cung

5



cấp dịch vụ sụ nghiệp công, báo cáo thâm định của cơ quan, lô chức thám 
định và V kiên cua các cơ quan liên quan (nêu có).

c )T h ẩm quyền phê du vệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết qua lựa chọn 
nhà cung cấp:

Thu trưởng, cơ quan ừ trung ương chịu trách nhiệm phê duyệt, hoặc 
Ủy quyên cho thủ trường đon vị cấp dưới trực thuộc phê duyệt hô sơ mời 
thầu, kết quá lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công dôi với các 
dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trên 
CƯ sơ báo cảo của cơ quan thảm định;

- Chu tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt hoặc 
phân cấp cho thu trưởng đơn vị, cơ quan chuyên môn trực thuộc phê duyệt hô 
sơ mời thâu, kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đôi vói 
các địch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương 
trẽn cơ sơ báo cáo của cơ quan thâm định.

Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
cung cấp tối đa là 20 (hai mươi) ngày cho mồi nội dung, kể từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5.Thẩ m định trong đấu thầu quy đinh tại Đ iề u  8 Q u y ế t  đ ị n h  
số 3 9 / 2 0 0 8 / Q Đ - T T g  thục hiện như sau:

Thâm dinh trong đấu thầu bao gồm thấm định kế hoạch đâu thầu,
thẩm định hồ  sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thâu.

a )Cơ quan,tổ  chức, bộ phận thẩm định:

Đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc thấm quyền phê duyệt của 
Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương thì cơ quan giúp việc vê tài chính cho 
Thủ trưởng cơ quan ơ Trung ương chủ trì phối hợp vái các cơ quan liên 
quan lam nhiệm vụ thẩm định kể hoạch đấu thâu; cơ quan giúp việc vê 
chuyên ngành chu trì phôi hợp với cơ quan liên quan làm nhiệm vụ thâm 
định hô SƯ mời thâu và k ết quả  lựa chọn nhà  cung  cấp;

Đoi với địch vụ sự nghiệp công thuộc thâm quyền phê duyệt của 
Chù tịch l  y ban nhân dân cấp tính thỉ Sở Tài chính chủ trì phôi hợp với sơ 
chuyên ngành thẩm định kê hoạch đấu thầu; Sở chuyên ngành chủ trì phoi 
hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn 
nhà cung cấp.

b) Yêu cầu thẩm định:

- Cơ quan, tô chức, bộ phận được giao nhiệm vụ thâm định kế hoạch 
đâu thâu tiên hành kiêm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại điểm a 
và b mục 3 Thông tư n à ) ; lạp báo cáo kết quả thâm định trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt kiế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có sư 
dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a mục 4 Thông tư này;
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- Cơ quan, tô chức, bộ phận được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mời 
thâu tiên hành kiếm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại khoản 2 
Điều 15, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của 
Chính phủ hướng dấn thi hành Luật Đâu thâu và lựa chọn nhà thầu xây 
dựng theo Luật Xây dựng, trình cấp có thấm quyền phê duyệt.

- Cơ quan, tô chức, bộ phận được giao nhiệm vụ thẩm định kết quả
lựa chọn nhà cung cấp tiến hành kiêm tra, đánh giá các nội dung theo quy 
định tại Điều 72 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo 
Luật Xây dựng, trình cấp có thâm quyền phê duyệt.

c)Thời gian thâm định kế hoạch đấu thầu, thấm định hồ sơ mời thầu, 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 20 (hai mươi) ngày cho mồi 
nội dung công việc kê từ ngày nhận dầy đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Chi phí trong đấu thầu quy định trong Điều 9 Quyết định số
39/2008/QĐ-TTg thực hiện như sau:

a) Cơ quan tổ chức đầu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp  công sử dụng
ngân sách nhà nước được thu các khoản sau:

- Thu từ việc bán hồ sơ mời thầu: Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu 
(bao gôm cả thuế) với mức giá bán do thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức 
đấu thầu quyết định căn cứ quy mô, tính chất của địch vụ, nhưng tối đa là
1.000.000 đồng/bộ (một triệu đồng) đối với gói thầu trong nước. Đối với 
đấu thâu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ quốc tế;

- Thu phí thâm định kết quả lựa chọn nhà thầu  kể cả trường hợp
không lựa chọn được nhà thầu được tính bàng 0,01% giá gói thầu nhưng tối 
thiếu là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) và tối đa là 30.000.000 đồng 
(ba mươi triệu đồng).

- Trường hợp nhà cung cấp có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 
thì cơ quan, dơn vị mời thâu được phép thu của nhà thầu đế bảo đảm chi phí 
cho việc xem xét giải quyết xử lý kiến nghị đó. Mức thu bằng 0,01% giá dự 
thâu của nhà cung cấp có kiến nghị nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng/nhà 
cung cấp (hai triệu đồng) vả tối đa là 30.000.000 đồng/nhà cung cấp (ba 
mươi triệu đồng). Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng 
thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tố chức có trách 
nhiệm liên đới. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành 
nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác thực hiện bồi thường theo 
khoản 5, Điều 39 Pháp lệnh cán bộ, công chức; đối với tổ chức sử dụng kinh 
phí của đơn vị để bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

b) Bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện họp đồng:

- Đe nâng cao trách nhiệm, các nhà cung cấp khi tham gia dự thầu 
phải nộp một khoản tiền bảo đảm dự thầu. Thu về báo đảm dự thầu được
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quy định trong hồ sơ mời thầu và xác định tối đa bằng 3% giá gói thầu được 
duyệt. Bảo dam dự thâu được trả lại cho các nhà cung cấp không trúng thầu 
trong thời gian không quá 30 (ba mươi) ngày kê từ ngày thông báo kết qua 
đấu thầu (trừ trường hợp vi phạm quy định tại khoan 6, Diêu 27 cua Luật
đấu thầu)

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hô sư mời thâu, 
tối đa hàng 10% giá hợp đồng. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện 
hợp đồng được kẻo dài cho đến khi chuyến sang thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành (nếu cỏ). Nhà cung cấp không dược nhận lại bảo đảm thực hiện hợp 
dồng trong trường họp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu 
lực;

Đối với gói thầu quy mô nhỏ dưới 500.000.000 đồng (năm trăm 
triệu dồng), thu về giá trị bảo đám dự thầu là 1% giá gói thâu và giá trị bảo 
dám thực hiện hợp đồng là 3% giá hợp đồng.

c) Nội dung chi phí trong đấu thầu:

- Chi lập hồ sơ mời thâu;

Chi đăng tin mời thầu (nếu có);

- Chi thuê thẩm định  (nếu có);

Chi cho hoạt động của tổ chuyên gia;

Chi phí cho Mội đông tư vân giải quyết kiến nghị của nhà cung cấp 
(nếu có);

- Chi phí thâm định kết quả lựa chọn nhà cung cấp;

Các khoán chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động đấu thầu.

Trường hợp phải thuê tư vấn trong quá trình lập hồ sơ mời thâu, tô 
chức đấu thau (tư van lựa chọn công nghệ; tư vấn đê phân tích, đánh giá hô 
sơ dự thầu...), nếu chi phí tư vấn dưới 500.000.000 đông (năm trăm triệu 
đồng) thì cơ quan, đơn vị được thực hiện theo phương thức chi định thầu; 
Nếu chi phí lư vấn từ 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) trở lên thì 
phải thực hiện đấu thầu theo quy định.

d) Mức chi:

Chi thuê thấm định, chi đăng tin mời thầu: Theo hợp dông thực tê 
phát sinh:

- Chi họp tổ chuyên gia, chi họp thâm định kê hoạch đấu thâu, họp 
thẩm định hô SƯ mời thâu, họp Hội đông tư vân và các khoản chi khác: 
Thực hiện theo tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Đối với các 
nội dung chi chưa có mức chi cụ thê (chưa có chế độ quy định) thì cơ quan 
tô chức đâu thâu được phép chi theo thực tế phát sinh, bảo đảm có chứng từ 
hợp lý, hợp lệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê việc chi tiêu;
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- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà cung cấp (kể cả trường hợp 
không lựa chọn được nhà cung cấp) được tính bằng 0,01% giá gói thầu, 
nhưng mức tối thiêu là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) và mức tối đa là
30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng);

- Chi cho Hội đông tư vân giải quyết kiến nghị cua nhà thầu về kết 
quả lựa chọn nhà cung cấp được tính băng 0,01% giá dự thầu của nhà cung 
cấp có kiến nghị, nhưng tối thiểu là 2.000.000 dồng (hai triệu đồng) và tối 
đa là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

đ) Nguồn kinh phí bảo đảm cho quá trình đấu thầu:

Cơ quan tổ chức dấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, được sử 
dụng nguồn kinh phí quy định tại điếm a, mục 6 Thông tư này để chi phí 
cho quá trình đấu thầu, giải quyết các kiến nghị của nhà cung cấp.

Trường họp nguồn kinh phí quy định tại điểm a mục 6 nêu trên không 
đảm bảo để chi cho quá trình đấu thầu thì cơ quan tổ chức đấu thầu được 
phép sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan mình để 
bù đắp. Trường hợp còn dư, được bổ sung kinh phí hoạt động của cơ quan 
mình.

7.Hình thức và yêu cầu khi lựa chọn nhà cung cấp, quy định 
trong Điều 10 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg thực hiện như sau:

a ) Đ ấu thầu rộng rãi: Các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng, ngân sách 
nhà nước thuộc danh mục bắt buộc đau thầu phai tô chức đau thầu rộng rãi. 
(trừ các trường hợp quy địh tại điểm b,c  mục này)

Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo về 
thông tin mời thâu theo những nội dung dưới đây để các nhà cung cấp biết 
thòng tin tham dự. Bên mời thầu phải bán hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu 
có nhu cầu tham gia đấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ 
điêu kiện nào nhăm hạn chế sự tham gia của nhà cung cấp hoặc nhằm tạo lợi 
thế cho một hoặc một số nhà cung cấp gây ra sự cạnh tranh không bình 
đăng.

Thông tin về dấu thầu gồm:

- Ke hoạch đấu thầu;

- 'Phông báo mời sơ tuyên, kết quả sơ tuyển;

- Thông báo mời thầu đôi với đâu thầu rộng rãi;

- Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đâu thầu;

- Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành;
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C ác thông  tin liên quan khác.

Các thông tin nêu trên phai được đăng tải trên báo đâu thâu và trang 
thông tin điện tư về đấu thầu theo hướng dẫn cua Bộ Kê hoạch và Đâu tư, 
đông thời có thê đăng trên các phương tiện thông tin đại chung khác đê tạo 
thuận tiên trong việc tiếp cận của các tố chức và cá nhân có quan tâm.

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 (ba) nhà thâu nộp hô 
sơ dự thâu thì thu trưởng cơ quan, đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ tô 
chức đâu thâu cung cạp dịch vụ sự nghiệp công báo cáo cấp có thẩm quyền 
quyết định cho phép kéo dài thời điểm đóng thầu nhăm tạng thêm hồ sơ dự 
thầu hoặc cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá hô sơ dự thâu đà nộp.

b )Đ ấ u  thầu hạn chế: Đâu thầu hạn chế được áp dụng trong các 
trường hợp sau đây:

Dịch vụ có yêu cầu cao về kỹ thuật, hoặc kỹ thuật có tính đặc thù. 
dịch vụ có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một sô nhà cung cấp 
có khả năng đáp ứng yêu cầu của dịch vụ.

Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, phải mời tối thiểu 5 (năm) nhà cung 
cấp được xác định là có du nàng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu: 
trườn thực tế cố ít hơn năm nhà cung cấp, cơ quan tô chức mời thầu 
phải báo cáo người có thẩm quyền  quyết định đấu thầu xem xét quyết định 
cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn 
khác.

c ) ( hi định thầu: Áp dụng trong trường hợp tổng giá trị của dịch vụ 
sự nghiệp công từ nguồn ngân sách nhà nước dưới 500.000.000 đỏng (nám 
trăm triệu đồng) vả kê hoạch đấu thầu, dự toán gói thầu đã được cấp có 
thâm quyên phê duyệt theo quy định. Trường hợp thấy cần thiết thì thu 
trưởng cơ quan, đơn vị cỏ thấm quyền quyết định tô chức đâu thâu đôi với 
dịch vụ có tổng trị giá dưới 500.000.000 dồng (năm trăm triệu đông).

Khi thực hiện chỉ định thầu, phải lựa chọn một nhà cung cấp dược 
xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu câu của dịch vụ 
và phải tuân thủ quy trinh thực hiện chi định thầu.

8.Đánh giá hồ sơ dự thầu quy định tại Điều 14 Quyết định số 
39/2008/QĐ-TTg thực hiện như sau:

Cơ quan tổ chức đấu thầu chịu trách nhiệm đánh giá hô sơ dự thầu đối 
với dịch vụ sự nghiệp công sứ dụng ngân sách nhà nước. Việc đánh giá hồ 
sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu 
khác trong hồ sơ mời thầu đê bao đám lựa chọn được nhà cung cấp có đủ 
năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp khả thi dê thực hiện cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công, Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu theo các bước đánh giá sơ 
bộ, đánh giá chi tiết và đàm phán hợp đồng thực hiện theo Điều 18 và Điều
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19 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhả thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

a) Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu:

Việc đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu căn cứ vào:

- Tính hợp lệ của đơn dự thầu;

- Tư cách hợp lệ của nhà cung cấp;

- Tinh hợp lệ của dịch vụ cung cấp;

- Số lượng bản gốc và các bản sao hồ sơ dự thầu;

-B ảo  đảm dự thâu;

- Biểu chào hàng;

- Năng lực, kinh nghiệm của nhà cung cấp trong 03 năm liên tiếp;

- Các yêu cầu khác được quy định trong hồ sơ mời thầu.

Trường hợp nhả cung cấp không đáp ứng được một trong những yêu 
cầu đã nêu trong hồ sơ mời thầu thì bị loại không được xem xét tiếp.

b) Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu:

Việc đánh giá hò sơ dự thầu cần đi sâu vào các nội dung:

- Kinh nghiệm cua cơ sở cung cấp dịch vụ như thời gian cung cấp 
dịch vụ, số năm hoạt động cung cấp dịch vụ...;

- Năng lực cụ thê như cơ sở vật chất kỹ thuật, số lượng lao động, cán 
bộ chuyên môn...;

- Năng lực vẻ tài chính bao gồm Lổng giá trị tài sản, giá trị tài sản 
tham gia vào cung ứng dịch vụ, doanh thu hàng năm, lợi nhuận trước thuế 
và sau thuế, giá trị các hợp đồng dang thực hiện cung ứng, khá năng tín 
dụng...

b l)  Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu: Sư dụng phương pháp thang 
điểm để đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thầu.

b2) Cách đánh giá:

- Đánh giá vê kỹ thuật, nghiệp vụ: Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ 
thuật sử dụng thang điếm 100 đê đánh giá, bao gồm các nội dung:

+ Kinh nghiệm và năng lực của nhà cung cấp. Thang điểm đối với nội 
dung này từ 10 đến 20 điểm;

+ Công nghệ sử dụng để thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, 
thang điểm đối với nội dung này quy định từ 30 đến 40 điểm;

+ Nhân sự của nhà cung cấp để thực hiện gói thầu ; thang điểm đối 
với nội dung này quy định từ 60 đến 40 điếm.
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Điểm kỹ thuật, nghiệp vụ được xác định bằng tổng số điểm của 03 
nội dung trên. Mức điểm tối thiêu vê kỹ thuật, nghiệp vụ do cơ quan mòi 
thầu quyết định nhưng không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm, 
hồ sơ dự thầu không đạt điểm tối thiểu về mặt kỹ thuật thì bị loại vì không 
đáp ứng yêu cầu vê mặt kỹ thuật.

Đánh giá về mặt tài chính: Sử dụng thang điểm 100 để đánh giá. 
Trước khi xác dinh đi êm vê mặt tài chính, giá của hò sơ dự thâu phai được 
sứa lồi vá hiệu chỉnh;

Điểm tài chính dối với từng hồ sơ dự thầu được xác định như sau:

Giá thấp nhất trong số các nhà thầu 
(đã vượt  qua đánh giá về kỹ thuật)

Điểm tài c h ính = -------------------------------------------------------X 100
(của hồ sơ dự thầu đang xét ) Giá dự thầu (cua hồ sơ dự thầu đang xét)

Đánh giá về thời gian cung ứng dịch vụ sự nghiệp công: Su dụng 
thang diêm 100 đê đánh giá. Tỷ trọng điểm về  mặt thờ i gian quy định tù 1%
- 2% tông số điểm;

Đánh giá tồng hợp: Tiêu chuẩn đánh giá tống hợp được xây dựng trên 
cơ sở tiêu chuẩn đánh giả về mặt kỹ thuật, đánh giá về mật tài chính và đánh giá 
vè thời gian cung ứng , dịch vụ sự nghiệp công, trong đó ty trọng điểm về mặt kỳ 
thuật, nghiệp vụ không được quy định thấp hơn 70% tổng số diềm vả tỳ trọng 
điểm về mặt tài chính không được quy đinh cao hơn 30% tổng số điểm;Tỷ trọng 
điểm về mặt thời gián quy định từ 1% - 2% tổng số điểm; Nhà cung cấp có 
điểm tổng hợp cao nhất được cơ quan tổ chức đấu thâu xếp thứ nhất khi trình cơ 
quan thẩm định kết qua lựa chon nhà cung cấp.

Điếm tông hợp đối với một hô sơ dự thầu được xác định theo công thức
sau: 

Điểm tổng hợp -  Diêm kỹ thuật X (K) + Điểm tài chính \  (C) +
Đ iểm thời gian X (T)

Trong dó:

K :Là lý trọng điểm về mặt kỹ thuật (quy định trong thang điểm tổng hợp). 

c: Là tỷ trọng điểm về mặt tài chính (quy định trong thang điểm tổng
hợp).

T: Là tỷ trọng điểm về mặt thời gian (quy định trong thang điểm tổng
h ợ p).

Và thoả màn các điều kiện:

K +  C 4  T =  1 0 0 %

12



K > 70%

c  < 30 %

1% < T < 2%

Điểm kỹ thuật: Là số điểm của hồ sơ  dự thầu được xác định tại bước 
đánh giá về mặt kỹ thuật theo quy định nêu trên.

Điểm tài chính: Là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước 
đánh giá về mặt tài chính theo quy định tại điếm b khoản này.

Điẽm thời gian: là số diêm của hồ sơ dự thầu được xác định cho thời 
gian thực hiện dịch vụ sự nghiệp công (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc).

Những vấn đề về thông tin trong đấu thầu, xử lý đấu thầu thực hiện 
theo Luật Đấu thầu.

9.Hợp  đồng giao nhận cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; điều 
chỉnh hợp đồng quy định tại Điều 16 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg  
thực hiện như sau:

a) Sau khi kết quả đâu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt ,  cơ 
quan tố chức đấu thầu gửi vãn bản thông báo kết quả đấu thầu cho các nhà 
cung cấp tham gia dự thầu (bao gồm cả nhà cung cấp trúng thầu và không 
trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu không cần giải 
thích lý do đối với nhà cung cấp không trúng thầu.

Bên mời thâu gửi thông báo trúng thầu tới nhà cung cấp trúng thầu 
kèm theo dự thảo hợp đông và cùng nhà cung cấp dịch vụ tiến hành ký hợp 
đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo trúng thâu và hợp dông giao nhận cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công được thực hiện đối với cả ba hình thức lựa chọn nhà cung cấp 
như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu.

b) Nội dung hợp đồng phù hợp với các nội dung đã quy định tại hồ 
sơ mời thầu và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thương tháo, hoàn thiện và ký họp đồng thực hiện 
phái căn cứ vào kết quả đấu thâu được duyệt và các yêu cầu đã nêu trong hồ 
sơ mời thầu, giải thích và làm rõ thêm hồ sơ dự thầu của nhà cung cấp (nếu 
thấy cần thiết).

Ngoài ra, các bên có thể thoả thuận bố sung một số nội dung khác 
trong hợp đồng nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà cung cấp phải gửi thư 
chấp thuận và thương thảo họp đồng với bên mời thầu theo thời hạn quy 
định trong hồ sơ mời thầu. Nếu quá thời hạn quy định tại thông báo trứng 
thâu mà nhà cung cấp từ chối thương thảo, hoặc không chấp thuận thì cơ 
quan tô chức đâu thâu báo cáo người có thẩm quyền quyết định huỷ kết quả
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đâu thâu trước đó, xem xét quyết định chọn nhà cung cấp xệp hạng kế tiếp 
dê mời thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 
Nhà cung cấp tù chối thương thao hợp đồng không được nhận lại tiên đàm 
hao dự thâu đã đóng trước đó.

c)T ro n g  quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh tình huống, khó 
khăn cho việc thực hiện hợp đồng thì bên mời thầu, nhà cung cấp phải báo 
cáo cơ quan có thâm quyền xem xét, quyết định.

Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công thực 
hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 
05/5/2008 cua Chính phu hương dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

10.Đặt hàng cung cấp địch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 
18 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg thực hiện như sau:

a) Dịch vụ sự nghiệp công không đủ điêu kiện đâu thâu dược thực 
hiện theo phương thức đặt hàng. Thẩm quyền quyết định đặt hàng như sau:

Thủ trưởng cơ quan ở trung ương quyết định đặt hàng đôi với dịch 
vụ sự nghiệp công, không đủ điều kiện để đấu thầu, các đề tài, dự án nghiên 
cửu khoa học được bố trí từ ngân sách trung ương; ủy quyên cho Thủ trưởng 
cơ quan chuyên mòn trực thuộc thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ dôi với 

dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đặt hảng đối với dịch vụ 
sự nghiệp công không đủ điêu kiện đấu thầu, các đẻ tài, dự án nghiên cứu khoa 
họe được bô trí từ ngân sách địa phương; ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn trực thuộc thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ đôi với các 
dịch vụ sụ nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

b) Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phải có đu năng lực về vốn, 
trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quan lý và tay nghê của 
người lao động đáp ứng dược các yêu cầu của hợp đồng đặt hàng.

c ) Căn cứ dặt hàng dịch vụ sự nghiệp công:

Căn cử vào Quyết định của người có thẩm quyền quyết định đặt 
hàng  đ ố i  với dịch vụ sự  nghiệp công sử dụng  ngân  sách nhà  nước.

- Đơn giá, hoặc giá của địch vụ công cung cấp theo phương thức đặt 
hang dược xác định trên cơ sở áp dụng; các định mức kinh tê kỹ thuật, định 
mức chi phí hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đối với dịch vụ 
sự nghiệp công thuộc danh mục nhà nước phải thâm định giá thi đơn giá đặt 
hàng là thông báo thâm định giá của cơ quan quản lý giá theo quy định cùa 
Chính phu quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và quy 
định cua pháp luật có liên quan.

14



Trên cơ sở dự toán được giao và đơn giá hoặc giá dịch vụ sự nghiệp 
công được các cơ quan quán lý nhà nước có thẩm quyền quyết định, cơ quan 
đặt hàng xác định sô lượng, khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 
đẻ ký hợp đông dặt hàng.

đ) Nội dung hợp đồng đặt hàng, điều chỉnh giá trị hợp đồng đặt hàng 
thực hiện theo quy định tại Điều 20, 21 của Quy chế kèm theo Quyết định 
sô 39/2008/QĐ-TTg ban hành Quy chế đấu thầu, đật hàng, giao nhiệm vụ 
cung cấp  dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

- Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp 
đông theo hợp đông đã ký và phải được người có thẩm quyền quyết định đặt 
hàng xem xét, quyết định. Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh không được 
vượt dự toán, tống dự toán hoặc giá dịch vụ trong kế hoạch đặt hàng đã 
được duyệt và phải được người có thẩm quyền quyết định đặt hàng cho 
phép;

- Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi đặt 
hàng thì người ký hợp đồng đặt hàng thỏa thuận với nhà cung cấp đã ký hợp 
đông đê tính toán bổ sung các công việc phát sinh và báo cáo người có thẩm 
quyền quyết định đặt hàng xem xét, quyết định.

d)Thanh toán đối với dịch vụ sự nghiệp cồng thực hiện theo phương 
thức đặt hàng căn cứ vào:

- Hợp đồng đặt hàng đã được ký kết giữa cơ quan đặt hàng với nhà cung
cấp;

- Biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng dịch vụ sự 
nghiệp công hoàn thành giữa cơ quan đặt hàng với nhà cung cấp;

- Giá, đơn giá thanh toán do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền quyết định;

- Các tài liệu khác có liên quan.

Trình tự và thủ tục thanh toán, quyết toán sản phẩm, dịch vụ sự 
nghiệp công thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 
06 tháng 6 năm 2003 của Chính phu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

11.G iao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước quy định tại Điều 24 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg 
thực hiện như sau:

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước chưa đủ điều 
kiện để thực hiện đấu thầu (quy định tại Đ iều 5  Q u y ế t đ ịnh  số 
3 9 /2 0 0 8 /Q Đ -T T g  và mục 2 thông tư này); hoặc đặt hàng (quy định tại 
Điều 18 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg và mục 10 thông tư này) thì Thủ 
trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
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giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện theo quy 
định hiện hành. Việc phân bồ dự toán ngân sách, thanh toán, quyết toán kinh 
phí giao nhiệm vụ, thực hiện theo Quy định tại Nghị định sô 60/2003/NĐ- 
CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành 
Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Nghị định.

12.l ập và chấp hành, quyết toán vốn ngân sách nhà nước khi 
thực hiện đấu thầu cung cấp d ịch vụ sự nghiệp công quy định tại Đ i ề u 
22 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg thực hiện như sau:

a )L ập  dự toán: Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung dịch vụ sự nghiệp 
công cân phải đấu thâu, đặt hàng; các đơn vị được giao thực hiện đấu thầu, 
đặt hàng địch vụ sự nghiệp công lập dự toán ngân sách đôi với dịch vụ sự 
nghiệp công thực hiện đấu thầu, đặt hàng gửi cư quan chủ quản cấp trên để 
tông hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng; hợp trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Phân bô và giao dự toán ngân sách về đấu thầu cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công: Trên cơ so dự toán được cấp có thâm quyên quyết định, dự 
toán ho các đơn vị trực thuộc phải phân định rõ dự toán đê thực hiện 
nhiệm vụ đâu thấu, đặt hàng đối với các dịch vụ sự nghiệp cồng.

Các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phân chi phí hoạt động 
thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt 
động được phép lập dự toán chi phí trong đấu thầu và tông hợp chung trong 
dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thầm quyên phê duyệt.

c) ( ăn cứ dự toán được cấp có thâm quyền giao, các đơn vị được 
phân cấp thực hiện tô chức đấu thầu (đặt hàng) cung cắp dịch vụ sự nghiệp 
công trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

d) Nhà cung cấp là dơn vị sự nghiệp khi trúng thâu hoặc dược nhận 
đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phải theo dõi, hạch toán riêng 
phân kinh phí được nhận do đấu thầu hoặc đật hàng đem lại. và phải thực 
hiện các nghĩa vụ vê tài chính (nêu có).

đ) Dôi với các dịch vụ sự nghiệp công được phép thu phí từ đôi 
tượng sử dụng dịch vụ sự nghiệp công (như đào tạo. dạy nghê, y tế ...) co 
quy định về thụ phí. học phí thì phần thu phí, học phí đê lại theo chê độ quy 
định sè được tính vảo giá gói thầu, giá dự thầu, giá trúng thầu, giá hợp đồng.

sẽ bao gôm hai phần: Kinh phí nhà nước bảo đam và kinh 
phí thu lừ đối tượng sử dụng.

Nhà cung cấp dịch vụ dược phép thu phân học phi, viện phí từ đôi 
tượng su dụng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật đê bù 
đắp một phân chi phí và quyệt toán cùng với khoản chi do ngân sách nhà 
nước bảo dam theo quy định hiện hành.
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e)Chênh lệch thu lớn hơn chi từ hợp đồng cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công được thực hiện như sau:

- Đối với nhà cung cấp là đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi thực hiện 
các nghĩa vụ tài chính đoi với nhà nước (nộp các loại thuế theo quy định), 
phân còn lại được sử dụng theo khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 
chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đôi với nhà cung cấp là doanh nghiệp, thực hiện hạch toán theo quy 
định của Luật doanh nghiệp;

- Đôi với nhà cung cấp là cá nhân, đơn vị ngoài công lập tự quyết 
định sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước ;

f) Nhà cung, cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện quyết toán vốn và 
quyết toán hồ sơ theo quy định hiện hành của pháp luật.

13.Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy định tai Điều 25 
Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg thực hiện như sau:

a) Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

- Thủ trưởng cơ quan ở trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức 
kiếm tra, theo dõi và giám sát việc thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm 
vụ chi của ngân sách trung ương.

- Chủ tịch Ủy ban nhản dán cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tồ chức 
kiêm tra theo dõi và giám sát việc thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng cung 
cấp dịch vụ sụ nghiệp công do nhà nước đặt hàng đôi với các dịch vụ sự 
nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

b) Đối với cơ quan tài chính: Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và cơ quan tài chính chuyên ngành thực hiện 
quản lý nhả nước về tài chính trong hoạt động đấu thầu, đặt hàng, giao 
nhiệm vụ cung cấp dịch sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thâm tra việc phân bô dự toán ngân sách nhà nước cho các dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Trường hợp phát hiện việc 
phân bô không phù hợp với nội dung trong dự toán do cơ quan nhà nước có 
thâm quyên giao, không đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy 
định, thì yêu câu cơ quan phân bô ngân sách điều chỉnh lại;

c) Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm:

- Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao của bên mời thầu và hợp 
dông cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đã ký giữa bên mời thầu và nhà cung
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cấp, Kho bạc Nhà nước tạm ứng tối thiêu 30% giá trị hợp đồng cho nhà 
cung cấp để triển khai thực hiện công việc;

-Kiểm soát các hồ sơ, chứng từ chi và thực hiện chi trả, thanh toán 
kịp thời các khoản chi từ ngân sách nhà nước theo tiên độ thực hiện hợp 
đồng; tham gia với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền trong việc kiểm tra tinh hình sử dụng ngân sách nhà nước; xác nhận 
số thực chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước của các nhà cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

14. Hiệu lực thi hành

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

b) Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các 
Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.
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