
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- BỘ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /2010/TTLT-BKH-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 9  năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu đề đảng tải
trên Báo Đấu thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu số 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 59/2Ö05/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 -  Chuyên giao;

Căn cứ Nghị định sổ 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 nãm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Ke 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 để đáng 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, ủ y  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 Đau thầu thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các 
chủ đâu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của



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 điêu 
chinh cua Luật Đấu thầu cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu nhằm 
chuân hóa, thống nhất nội dung thông tin và tăng cường tính công khai, minh 
bạch trong đấu thầu.

Điều 2. Cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

1. Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu:

Nội dung thông tin
 
' 1

Hạn mức Thời hạn cung 
cấp/nhận thông tin

Cơ quan, đơn 
vị chịu trách 

nhiệm gửi 
thông tin

Số kỳ 
đãng 
tải

1 2 3 4 5

A. Đỏi với các thông tin về lựa chọn nhà thầu

: Kế hoạch đấu thầu dự án (hoăc 
  của một, hoặc một số gói thầu) 

hoặc mua sắm thường xuyên

Tổng mức đầu 
tư hoặc dự 
toán đối với 
mua sắm 
thường xuyên 
từ 5 tỷ đồng 
trở lên

Trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày ký văn bản

Chủ đầu tư, . .,   bên mời thấu ị

Thông báo mời sơ tuyển đối với 
ị gói thầu mua sắm hàng hóa,

 ̂ ; xây lắp. EPC1

Tất cả các hạn 
mức

Đảm bảo Báo Đấu thầu 
nhận được thông ùn 
chậm nhất là 3 ngày 
làm việc trước ngày dự 
kiến đãng tải

Chủ đầu tu, k 
bên mời thầu

ii

t hông báo mời nộp hồ sơ quan 
3 I lâm đối với gói thầu dịch vụ tư

: vần

4 Thông báo mời thầu1
I

5 ’ Danh sách ngắn2
Tất cả các hạn 
mức

Trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày ký văn bản

Chủ đầu tư, ị , ,, I - • , I KV bên mời thầuI
6 I Kết quả lựa chọn nhà thầu Từ 2 tỷ đồng 

trở lên

Thông báo mời chào hàng cạnh 
7 ; tranh đối VỚI gói thầu mua sắm 

tiàng hóa

Từ 500 triệu 
đồng írở lên

Đảm bảo Báo Đấu thầu 
nhận được thông tin 
chậm nhất là 3 ngày 
làm việc trước ngày dự 
kiến đăng tải

Chủ đầu tu.
bên mời thầu } k y

Có thế đang tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác tùy theo điéu kiện cúa chú đẩu tư 
Trườiie hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, các nội dung thổng tin này còn bắi buộc phải đăng tải trên Báo Đấii rhâ'; 
bàng cà tiếng Viêt và tiếng Anh 3 kỳ liên tiếp
1 Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thâu đối với đấu thầu hạn chế, danh sách nhà Ih á u  
trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hổ sơ mời quan lâm



STT
Nội dung thông tín Hạn mức Thời hạn cung 

cấp/nhận thông tin

Cơ quan, đơn 
vị chịu trách 

nhiệm gửi 
thông tìn

Số kỳ 
đăng 

tải

1 2 3 4 5

B. Đối với các thòng tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án cố sử dụng đất

8
Danh mục dựáncósừ  dụng đất 
cần lựa chọn nhà đầu tư3

Tất cả các hạn 
mức

Trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày kỹ văn bản

Bên mời thầu4

3 kỳ

9

Danh sách nhà đầu tư đăng ký 
tham gia lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dầu tư đự án có sử 
dụng đất

Trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày hết thời hạn 
nhà đầu tư đãng ký 
tham dự

í kỳ

10
Thông báo mời thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự 
án có sử dạng đất3

Đảm bảo Báo Đấu thầu 
nhận được thông tin 
chậm nhất là 3 ngày 
làm việc trước ngày dự 
kiến đãng tải

3 kỳ

11
Kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
thực hiện đầu tư dự án có sử 
dụng đất

Trong vòng 10 ngày kể 
từ ngày ký Quyết định 
phê duyệt

1 kỳ

c. Đối với các thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, dự án BTO, dự án BT

12
Danh mục Dự án BOT, Dự án 
BTO, Dự án BT của ngành và 
địa phương

Tất cả các hạn 
mức

Trong tháng i hàng 
năm5

Cơ quan nhà 
nước có thẩm 
quyền ký kết 
và thực hiện 
hcy đồng dự

3 kỳ

i3

Danh sách nhà đẩu tư đăng ký 
tham gia đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện Dự án BOT, 
Dự án BTO, Dự án BT

Trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày hết thời hạn 
nhà đầu tư đãng ký 
thưc hiên dư án

1 kỳ

14
Thông báo mời thầu lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện Dự án 
BOT, Dự án BTO, Dự án BT3

Đảm bảo Báo Đấu thầu 
nhận được thông tin 
chậm nhất là 3 ngày 
làm việc trước ngày dụ 
kiến đăng tải Bên mời thầu6

3 kỳ

15

Thông báo mời sơ tuyển lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện Dự 
án BOT, Dư án BTÒ, Dư án 
BT3

16
Kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
thưc hiên Dư án BOT, Dư án 
BTO, DựánBT

Trong vòng 10 ngày kể 
từ ngày ký Quyết định 
phê duyệt

1 kỳ

3 Có thổ đãng lải đổng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác tùy theo điều kiện của chủ đầu tư. 
Trường hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, các nội dung thông tin này còn bắi buộc phải đãng tải trên Báo Đấu thầu 
bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh 3 kỳ liên tiếp
4 Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức được quy định tại Thông tư quy định chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiộn dự 
án đầu tư có sử dụng đất
5 Trường hợp nhà đầu tư lập Đề xuất thực hiện Dự án ngoài Danh mục dư án đã còng bố và được các Bô, ngành 
và ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thì Dự án bổ sung phải được đảng tảí trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp 
trong thời hạn 7 ngày kổ từ ngày ký Quyết định phê duyệt. Trường hợp tổ chức đấu thầu quốc lế, Danh mục dự án 
còn bắt buộc phải đãng tải trên Báo Đấu thầu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh 3 kỳ Uên tiếp
6 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thục hiện hợp đổng đự án và Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức được 
quy định tại Thồng tư quy định chi tiết lựa chọn nhà đẩu tư thực hiộn dự án BOT, dự án BTO, dự án BT



1 Nội dung thông tin 
STT  

Hạn mức
Thời hạn cung 

cấp/nhận thông tin

Cơ quan, đơn Số k) 
vị chịu trách đang 

nhiệm gửi tải 
thông tin

1 2 3 ; 4 5

D. Các thông tin văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm về đấu thầu

Văn bản quy phạm pháp luật về 
đấu thầu, văn bản hướng dẫn 
công tác đấu thầu của cơ quan
cấp Bộ, cấp tỉnh7

Tất cả các văn 
bản

Trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày ký văn bản

Cơ quan chủ  trì soạn thảo

Chủ đầu tu. 
bên mời thầu  

g Thông tin xử lý vi phạm pháp 
luật về đấu thầu

Tất cả các 
hành vi vi 

phạm đã bi xử 
lý

Trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày ký quyết định 

xử lý vi phạm

Trường hợp các gói thầu không thuộc diện phải đăng tải trên Báo Đấu thầu 
thì phai đăng tải trên một tờ báo viết được phát hành rộng rãi trong một ngành 
hoặc trong một tỉnh hoặc rộng rãi cả nước Và phải đảm bảo số kỳ đăng tải như 
nêu tại Bảng trên.

2. Quy trình cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu:
Khi cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu xác 

định thông tin cần đăng tải thuộc nội dung nào và sử dụng các mẩu tương ứng tại 
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Các thông tin đăng tải bằng tiếng 
Anh sứ dụng các mẫu tiếng Anh tương ứng. Các chủ đầu tư, bên mời thầu truy 
cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://www.thongtindauthau.com.vn để 
tải các mẫu tiếng Anh về sử dụng.

Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(gọi tắt là ODA), việc cung cấp thông tin được thực hiện theo mẫu do nhà tài trợ 
quy đinh.

Văn bản đầng tải thông tin gữi đến phải được đánh máy rõ ràng, có chủ 
kv và đóng dấu đầy đủ. Việc gửi thông tin đến Báo Đấu thầu được thực hiện nhu 
sau:

a) Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường cồng văn, bưu điện:

Thực hiện theo mẫu đề ngoài phong bì thư như dưới đây:

 ị Ghi tên và địa chỉ đơn vị gửi ! ị
ị

THÔNG TIN CUNG CẤP CHO BÁO ĐẤU THẦU
I

Kính gửi: Báo Đấu thầu 

[Ghi rổ địa chỉ Tòa soạn Báo Đấu thầu  

bì Gửi quaỷax:

' Báo Đáu thầu đăng tải phần giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, toàn văn của văn bản được đ ă n g  t ả i  
trang thông tin điện tử http://www.thongiindauthau.com.vn

http://www.thongtindauthau.com.vn
http://www.thongiindauthau.com.vn


Gửi thông tin tới Báo Đấu thầu theo các số fax của Báo Đấu thầu.
Riêng đối với thông tin về kế hoạch đấu thầu, đơn vị cung cấp thông tin 

gửi thêm thư điện tử (email) có kèm theo tập tin (file) với tiêu để (subject) theo 
quy định là “ke hoach dau thau” vào địa chỉ: baodauthau(q)mpi.gov.vn

Trường hợp các tổ chức, cá nhân gửi thông tin qua fax thì bản chính vẫn 
phải được gửi cho Báo Đấu thầu theo hướng dẫn tại điểm a của khoản này.

Sau khi gửi thông tin cho Báo Đấu thầu, để biết tình trạng xử lý thông tin 
của đơn vị mình, các chủ đầu tư, bên mời thầu có thể truy cập trang thông tin 
điện tử theo địa chỉ http: //WWW .thongtindauthau .com.vn để tra cứu thông tin 
hoặc gọi điện đến số tổng đài 1900571270 để được giải đáp thắc mắc liên quan 
đến đãng tải thông tin đấu thầu.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp thông tin
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc cung cấp thông tin để 

đăng tải trên Báo Đấu thầu có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại Thông tư 
này và các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu liên quan.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức không tuân thủ các quy định nêu trên hoặc 
khi có thông tin phản hổi từ phía Báo Đấu thầu yêu cầu điều chỉnh thông tin để 
phù hợp với quy định của pháp luật mà cơ quan, tổ chức không thực hiện việc 
điều chỉnh dẫn đến thông tin không được đăng tải thì cơ quan, tổ chức đó bị xử 
lý vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp 
luật khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của Báo Đấu thầu trong việc đăng tải thông tin
1. Báo Đấu thầu có trách nhiệm đăng tải các thông tin nhận được theo đúng 

quy định. Báo Đấu thầu sẽ tiến hành đăng tải thông tin trong thời gian chậm nhất là 
3 ngày làm việc sau khi nhận được đối với các thông tin sau:

a) Thông báo mcd sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp,
EPC;

b) Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;
c) Thông báo mời thầu;
d) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hoá;
đ) Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiộn đẩu tư dự án có sử 

dụng đất;
e) Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự 

án BTO, Dự án BT;
g) Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án 

BTO,ÕựánBT.
Đối với các thông tin còn lại, Báo Đấu thầu tiến hành đăng tải trong thời gian 

chậm nhất là 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin.
2. Trường hợp Báo Đấu thầu không thể thực hiện đăng tải theo thời hạn như 

quy định tại khoản 1 nêu trên thì Báo Đấu thầu có trách nhiệm thông báo đến các 
đối tượng cung cấp thông tin.

3. Báo Đâu thầu không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, thất lạc hoặc bất 
kỳ lý do nào khác trong quá trình chuyển tải thông tin. Báo Đấu thầu chỉ tiến hành
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đàng tải các thông tin nhận được với nội dung đầy đủ, phù hợp theo quy định tại 
Thông tư này.

Điều 5. Chế độ thu, quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin trên 
Báo Đấu thầu

1. Đối tượng và chi phí đăng tải trên Báo Đấu thầu
a) Đối tượng chịu chi phí là các cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng tải 

thông tin đấu thầu và các thông tin liên quan trên Báo Đấu thầu theo quy định tai 
khoán 1 Điều 2 Thông tư này.

b) Mức thu chi phí đãng tải thồng tin trên Báo Đấu thầu thực hiện theo 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tổ chức nộp, quản lý và sử dụng chi phí
a) Chi phí đãng tải thông tin trên Báo Đấu thầu được thu bằng đồng Việt 

Nam. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp chi phí theo quy định tại Phụ lục 
1 ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí đăng tải thông tin được nộp trực tiếp 
tại Toì\ soạn hoặc chuyển vào tài khoản của Báo Đấu thầu.

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

- Chi in Báo để đãng tải thông tin về đấu thầu và phát hành trên toàn
q u ố c ;

- 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, vãn 
phòim phấm, vật tư vãn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, các chì phí theo 
tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác Hên quan trực 
tiếp tới việc đãng tải thồng tin về đấu thầu, bảo dưỡng và sửa chữa thường 
xuyên, sửa chữa lớn tài sản làm việc của Báo, bảo hành, nâng câp hệ thông 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 ưực tiếp đến thực hiện công việc đăng tải thông 

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

nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nêu có) đơn vị được 
sư đụng 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 đãng tải về thông tin đấti 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 hêt thì được chuyên sang năm 
sau đế tiếp tục chi theo chế độ quy định.
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Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế văn 

bản sô 4073/BKH-QLĐT ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc cung câp thông tin cho Báo Đâu thâu.

2. Trường hợp các thông tin bắt buộc phải đăng tải trên Báo Đấu thầu mà 
chủ đầu tư, bên ưiời thầu không thực hiện đăng tải các nội dung đó thì sẽ bị cảnh 
cáo theo quy định tại Điểu 75 Luật Đấu thầu. Khi có từ ba hành vi vi phạm trở 
lên bị cảnh cáo thì sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 6 tháng theo quy 
định tại khoản 4 Điều 65 Nghị định 85/2009/NĐ-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, ủ y  ban nhân 
dân các câp, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và tô 
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, chỉ n h  l ý .

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

Nơi nhận:
-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCDTW 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;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- Các Tổng công 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 chinh (Vụ H C SN J.iii®

7

KT.BỘ TRƯỞNG B ộ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
THỨ TRƯỞNG

Đặng Huy Đông




