
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Tổng quan về đấu thầu, trách nhiệm
của các bên trong lựa chọn nhà thầu 

Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu 
Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên
thế giới và tại một số nước 
Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt
Nam 
Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án 
Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu 
Các đối tượng áp dụng 
Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu. 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Các hình thức, phương thức lựa
chọn nhà thầu 

Đấu thầu rộng rãi
Đấu thầu hạn chế
Chỉ định thầu
Chào hàng cạnh tranh
Mua sắm trực tiếp 
Tự thực hiện
Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 
Tham gia thực hiện của cộng đồng. 

 

Quy trình lựa chọn nhà thầu
tổng quát 

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;
Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;
Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa
chọn nhà thầu; 
Hoàn thiện, ký kết hợp đồng. 

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
         Đối với lựa chọn nhà thầu
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Lựa chọn nhà thầu qua mạng 
Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng
và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT 
Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 
Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng
tại Việt Nam 
Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng theo
quy định mới. 

Hợp đồng với nhà thầu 
Nguyên tắc chung của hợp đồng 
Các loại hợp đồng 
Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng 
Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 
Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng. 

Các quy trình lựa chọn nhà thầu khác 
Quy trình chỉ định thầu thông thường
Quy trình chỉ định thầu rút gọn
Quy trình chào hàng cạnh tranh
Quy trình mua sắm trực tiếp 
Quy trình tự thực hiện
Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô
nhỏ
Quy trình lựa chọn nhà thầu là cá nhân. 

Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và
xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu 

Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu
Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu
Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu. 

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
         Đối với lựa chọn nhà thầu
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9 Xử lý tình huống trong đấu thầu/
Hướng dẫn các vấn đề khác liên quan 


