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THÔNG Tư
Quy định việc quản lý, sử dụng chỉ phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các
dư án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước so
01/2002/QH11;
Căn cứ Nghị định sổ 63/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều của Luật Đẩu thầu về lựa chọn
nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định sổ 63/20 ỉ 4/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định sỗ 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 20]5 của
Chỉnh phủ vê quản ỉý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số
32/2015/NĐ-CP),
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định về quản lý, sử dụng
chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà
nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong quá
trình lựa chọn nhà thầu của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn
trái phiếu Chính phủ, bao gồm:
&

a) Các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu,
b) Khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu,
c) Khoản chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu
về kết quả lựa chọn nhà thầu,
2ế Đối với chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia và việc quản lý, sử dụng các khoản thu này trong
quá trình lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quản lý các dự án sử dụng vốn ngân
sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (bên mời thầu)ệ
2. Các tổ chức, cá nhân tham gia quá trình dự thầu các gói thầu sử dụng
vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (bên dự thầu).
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, kiểm
soát thanh toán, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các khoản chi phí trong
quá trình lựa chọn nhà thầu của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà
nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
4. Khuyến khích các gói thầu sử dụng vốn nhà nước ngoài phạm vi điều
chỉnh của Thông tư này áp dụng theo quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn
nhà thầu

1. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan
quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu của các dự
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ phải
đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả.
2. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí trong quá trình lựa chọn
nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử
dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước,
vốn trái phiếu Chính phủ quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên
quan.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Điều 4. Chỉ phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

1. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển. £
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2ẳ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
3. Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.
4. Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
5. Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.
6. Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
7. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Điều s. Căn cứ xác định chi phỉ trong quá trình lựa chọn nhà thầu

1. Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án; quyết định phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
2. Quy mô, tính chất và dự toán của gói thầu được cấp có thẩm quyền phê
duyệt;
3. Định mức chi phí lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số
32/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng;
4. Đối với các gói thầu thuộc các dự án không có cấu phần xây dựng, thiết
bị và chưa có định mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư, Ban
quản lý dự án lập dự toán để xác định mức chi phí trình cấp thẩm quyền phê
duyệt.
Điều 6. Lập dự toán, quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong quá
trình lựa chọn nhà thầu
•

•

1. Trường hợp chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực tiếp thực hiện:
Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có đủ năng lực được cấp có thẩm quyền
chấp thuận cho phép tự tổ chức thực hiện hoặc giao cho tổ chức, cá nhân thuộc
cơ quan mình thực hiện thì việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí thực hiện
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các các khoản thu từ hoạt
động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.
2. Trường họp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện một hoặc toàn bộ các
công việc:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và định mức quy định, Chủ đầu tư,
Ban quản lý dự án tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung công
việc. Mức chi trả thực hiện theo Hợp đồng giữa chủ đàu tư, Ban quản lý dự án
và đơn vị tư vấn nhưng phải đảm bảo tổng chi phí lựa chọn nhà thầu đã có thuế
(bao gồm các chi phí Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tự thực hiện) không vượt
quá khoản mục chi phí lựa chọn nhà thầu trong dự toán được duyệt.
Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán chi phí được thực hiện theo
quy định hiện hành về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đâu

Điều 7. Lập dự toán, quản lý, sử dụng khoản thu từ bán hồ sơ mời
thầu, hồ sơ yêu cầu

1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định phê duyệt
mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu
thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và
1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đói với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo
thông lệ đấu thầu quốc tế.
2. Nội dung chi:
Khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sau khi thực hiện nghĩa vụ
nộp thuế theo quy định được chi cho các nội dung phục vụ tổ chức mở thầu; bao
gồm:
a) Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm; công cụ, dụng cụ văn phòng dùng
riêng cho từng lễ mở thầu (nếu có));
b) Chi hội nghị (thuê hội trường trong trường họp cơ quan, đơn vị không có
địa điểm hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự; thuê máy
chiếu, trang thiết bị trực tiếp phục vụ hội nghị; nước uống trong cuộc họp; các
khoản chi khác như: tiền làm thêm giờ, trang trí hội trường v.v... )
c) Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc (cước phí điện thoại, cước phí bưu
chính phục vụ việc gửi biên bản mở thầu cho các nhà thầu tham dự thầu (nếu
ẵ
có));
d) Chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức mở thầu.
3. Mức chi:
Chủ đầu tư, ban quản lý dự án xác định mức chi căn cứ vào:
a) Định mức chi tiêu theo các quy định hiện hành của nhà nước đối với cơ
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có);
c) Trong trường hợp chưa có định mức quy định, xác định chi phí trên cơ
sở hợp đông ký kết với đơn vị cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa
đơn họp pháp, hợp lệ.
4. Dự toán thu, chi:
a) Hàng năm, căn cứ kế hoạch nhà nước giao và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu của các gói thầu, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lập dự toán thu, chi tiền
thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo nội dung tại Phụ lục I kèm theo
Thông tư này trình Chủ đầu tư phê duyệt. Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi
theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này. 1
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b) Đối với các nội dung chi phát sinh trước khi thu được tiền bán hồ sơ
mời thầu, hồ sơ yêu cầu: chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo cấp có thấm
quyền cho phép ứng trước từ nguồn chi phí quản lý dự án để chi, sau khi thu
được tiền bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì thực hiện hoàn trả.
c) Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án được chủ
động điều chỉnh các khoản chi và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh các khoản
chi trong phạm vi dự toán năm được duyệt.
5ễ Quyết toán thu, chi:
a) Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán thu, chi tiền thu
từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư
này; trình Chủ đầu tư phê duyệt. Quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi theo
mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
b) Cuối năm, khoản chênh lệch nguồn thu lớn hơn chi, hoặc các khoản chi
trong dự toán được duyệt nhưng chưa chi hết phải nộp vào ngân sách nhà nước
theo chương, mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Trường hợp
chênh lệch nguồn thu nhỏ hơn chi thì Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo cấp
có thẩm quyền cho phép sử dụng chi phí quản lý dự án để bù đắp.
Điều 8. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu
về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
do người có thẩm quyền giải quyết, chi phí giải quyết kiến nghị của nhà thầu về
kết quả lựa chọn nhà thầu được nhà thầu có kiến nghị nộp cho bộ phận thường
trực giúp việc của Hội đồng tư vấn theo phân cấp quy định tại Khoản 1 Điều 119
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Bộ phận thường trực giúp việc thực hiện các
nhiệm vụ về hành chính do Chủ tịch Hội đồng tư vấn quy định, tiếp nhận và
quản lý chi phí do nhà thầu có kiến nghị nộp.
2. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết
quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối
thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
3. Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, bộ phận thường trực giúp
việc của Hội đồng tư vấn lập dự toán xác định mức chi phí cho Hội đồng tư vấn
giải quyết kiến nghị của nhà thầu về két quả lựa chọn nhà thầu theo từng vụ
việc, đảm bảo mức chi theo dự toán không vượt quá chi phí do nhà thầu có kiến
nghị nộp được xác định tại khoản 2 Điều này, trình Chủ tịch Hội đồng tư vấn
phê duyệt. Bộ phận thường trực giúp việc chịu trách nhiệm chi phí cho Hội đồng
tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu theo dự toán được duyệt.^-
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Nội dung chi gồm: chi trực tiếp thù lao cho các thành viên Hội đồng tư
vấn để thực hiện nhiệm vụ, chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn,
họp và các chi phí khác phục vụ giải quyết kiến nghị của nhà thầu; mức chi áp
dụng quy định đối với các cơ quan quản lý nhà nước; chứng từ thu, chi thực hiện
theo quy định.
4. Kết thúc vụ việc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xác nhận
phần kinh phí đã thực chiề Chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) được hoàn trả
cho nhà thầu có kiến nghị.
5. Trường họp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng, phải nêu rõ
biện pháp, cách thức và thời gian để khắc phục hậu quả (nếu có), đồng thời Bộ
phận thường trực giúp việc có trách nhiệm báo cáo người có thấm quyền yêu
cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên đới chi trả cho nhà thầu có kiến
nghị số tiền bằng số tiền mà nhà thầu có kiến nghị đã thực nộp cho Hội đồng tư
vấn.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:
a) Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá
trình lựa chọn nhà thầu.
b) Thực hiện việc lập dự toán chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu và
lập báo cáo quyết toán chi phí sử dụng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và
phê duyệt; lập và phê duyệt dự toán thu, chi tiền thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ
sơ yêu cầu; lập và phê duyệt báo cáo quyết toán thu chi tiền thu từ bán hồ sơ
mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
c) Quản lý, sử dụng chi phí đảm bảo đúng quy định của nhà nước về quản
lý sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.
2. Trách nhiệm của cơ quan thanh toán:
a) Chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh toán chi phí trong quá trình lựa chọn
nhà thầu theo quy định về thanh toán vốn đầu tư, đúng chế độ quản lý tài chính
hiện hành của Nhà nước và các quy định cụ thể tại Thông tư này.
b) Chịu trách nhiệm đối chiểu và xác nhận kinh phí đã thanh toán của các
chủ đầu tư, ban quản lý dự án
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3. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyểt kiến nghị của nhà
thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng
tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu:
Quản lý, sử dụng khoản chi phí do nhà thầu nộp cho Hội đồng tư vấn giải
quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo hiệu quả, tiết
kiệm và đúng quy định của pháp luật.
4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương:
Thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình
lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu
Chính phủ thuộc phạm vi quản lý; có biện pháp xử lý theo quy định của pháp
luật đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng chi
phí trong quá trình lựa chọn nhà thầuệ
Điều Í0ẳ Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở
Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3ẽ Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị
các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.'4
Nơi nhận :
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phù;
- Viện Kiểm sát nhân dân tổi cao;
- Toà án nhàn dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND tĩnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN tinh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chỉnh;
- Lưu : VT, ĐT ( 400 ).

TRƯỞNG
RƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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