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NỘI DUNG VÀ CẬP NHẬT

� Text: Sau phiên 12 tại Mỹ bản Text đã tương đối “sạch”

� Bản chào (nội dung chi tiết của phạm vi điều chỉnh):

- Đã có bản chào đầy đủ tại phiên Melboune- Đã có bản chào đầy đủ tại phiên Melboune

- Dự kiến sẽ có bản chào sửa đổi trong phiên tới (nội dung này sẽ

ảnh hưởng trực tiếp các đơn vị thực hiện việc mua sắm công, đặc

biệt là các cơ quan TW)



NỘI DUNG MSCP TRONG TPP

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Phụ lục:
bản chào mở cửa thị trường).

2. Các nguyên tắc chung trong TPP (Nguyên tắc đối xử
quốc gia và không phân biệt đối xử, cấm bù trừ…).quốc gia và không phân biệt đối xử, cấm bù trừ…).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu trong TPP.

4. Các quy trình đấu thầu và nghĩa vụ trong TPP.

5. Sử dụng các phương tiện điện tử trong đấu thầu.

6. Các biện pháp chuyển tiếp dành cho các nước đang
phát triển.



PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ÁP DỤNG

1. Hiệp định này áp dụng đối với:
- Các cơ quan nêu trong Phụ lục khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, xây lắp

thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trong Phụ lục.
- Phạm vi có thể bao gồm các hoạt động mua, thuê, thuê mua và hợp đồng

nhượng quyền, BOT (Nội dung này đang đàm phán).
- Gói thầu có giá từ ngưỡng quy định tại Phụ lục trở lên.- Gói thầu có giá từ ngưỡng quy định tại Phụ lục trở lên.

2. Nội dung của Phụ lục
- Ngưỡng giá gói thầu
- Danh sách cơ quan/tổ chức
- Danh sách hàng hóa
- Danh sách dịch vụ
- Danh sách dịch vụ xây dựng
- Các lưu ý chung/loại trừ
- Công thức điều chỉnh giá gói thầu để xác định ngưỡng giá gói thầu thuộc

phạm vi điều chỉnh.



NỘI DUNG MSCP TRONG TPP

� Các nguyên tắc chung:

- Đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử

- Quy định về biện pháp bù trừ 

� Các hình thức lựa chọn nhà thầu:� Các hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Đấu thầu rộng rãi

- Đấu thầu hạn chế

- Chỉ định thầu



NỘI DUNG MSCP TRONG TPP

� Công bố thông tin:
- Các thông tin về đấu thầu: quy định pháp luật

- Thông báo mời thầu; áp dụng cho các hình thức trừ chỉ định thầu.

- Trao hợp đồng

� Các điều kiện tham dự thầu� Các điều kiện tham dự thầu
- Các yêu cầu kỹ thuật

- Đánh giá HSDT và trao hợp đồng

- Xử lý kiến nghị trong đấu thầu



NỘI DUNG MSCP TRONG TPP

� Sử dụng các phương tiện điện tử trong đấu thầu (e-
procurement)

� Các biện pháp trong giai đoạn chuyển đổi 
- Trì hoãn thực hiện một số nghĩa vụ

- Ngưỡng áp dụng cao hơn thông thường- Ngưỡng áp dụng cao hơn thông thường

- Các đơn vị tham gia theo lộ trình

- Thực hiện các nghĩa vụ tạm thời



BẢN CHÀO MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG (PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH)

1. Danh sách các cơ quan cấp TW

2. Danh sách các cơ quan chính quyền tại địa phương (sẽ
đàm phán sau)

3. Danh sách các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức
khác (đang đàm phán)khác (đang đàm phán)

4. Danh sách hàng hóa

5. Danh sách dịch vụ

6. Danh sách dịch vụ xây dựng

7. Các Lưu ý chung

8. Công thức điều chỉnh ngưỡng giá gói thầu để xác định
gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh



XÂY DỰNG BẢN CHÀO

- Quá trình xây dựng bản chào cần có sự tham gia và phối
hợp của các cơ quan trong mục 1. Danh sách các cơ quan
cấp TW: (hiện nay đang đàm phán).

- Các Bộ ngành với tư cách là chủ đầu tư thực hiện việc mua- Các Bộ ngành với tư cách là chủ đầu tư thực hiện việc mua
sắm hàng hóa, dịch vụ và công trình xây dựng, mỗi lĩnh
vực có một đặc thù riêng do đó ý kiến xây dựng về đặc thù
của ngành mình là cơ sở cho việc loại trừ trong bản chào.



THÁCH THỨC VÀ THUẬN LỢI KHI THAM GIA TPP

� Thách thức
- Thay đổi quy định pháp luật đấu thầu (phạm vi, hình thức );
- Sức ép nâng cao năng lực nhà thầu để cạnh tranh;
- Thực thi cam kết của Hiệp định (coi cả việc thực thi là cam kết của

Hiệp định tuy nhiên việc này là khó vì hiện nay PL đấu thầu cũng
nghiêm nhưng thực thi còn nhiều vấn đề);

- khả năng cạnh tranh của Nhà thầu trong nước kém ko sang được- khả năng cạnh tranh của Nhà thầu trong nước kém ko sang được
các TT khác

� Thuận lợi
- Tăng cường sự cạnh tranh trong đấu thầu,
- Nhiều lựa chọn cho CĐT, tăng cường chất lượng hàng hóa dịch vụ,

công trình,
- Thu hút vốn tư nhân nếu hợp đồng BOT thuộc PVĐC, nâng cao

năng lực nhà thầu trong nước



CHÂN THÀNH CẢM ƠN


