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Giới thiệu về Rà soát
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Lý do rà soát:

(i) Tại saophải rà soát: nguy cơ “vênh” giữa PLVN và EVFTA

 EVFTA: Cam kết cao nhất về mua sắm công mà VN từng
thực hiện (TPP, GPA)

 VN chưa từng bị ràng buộc bởi cam kết nào về mua sắm
công

(ii) Tại sao phải rà soát từ góc độ DN: Lợi ích của DN 
trong thực thi cam kết

 Rà soát từ góc độ cơ quan Nhà nước: chắc chắn sẽ có, 
nhưng nhìn từ lợi ích Nhà nước

 Rà soát từ doanh nghiệp: nhìn từ lợi ích doanh nghiệp



Giới thiệu về Rà soát
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02

03

So sánh chi tiết từng nghĩa vụ, cam kết
trong Hiệp định với PLVN

Đánh giá yêu cầu của EVFTA - nhu cầu
tự thân của Việt Nam

Đề xuất sửa đổi PLVN thực thi EVFTA từ góc
độ quan điểm và lợi ích của doanh nghiệp

MỤC TIÊU RÀ SOÁT



Giới thiệu về Rà soát
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Giới hạn rà soát

(i) Cam kết:

 EVFTA chưa công bố

 Quy tắc mua sắm công trong EVFTA: giống GPA 

(ii) Pháp luật Việt Nam

 Pháp luật đấu thầu: Luật đấu thầu 2013; 02 Nghị định, 08 
Thông tư 2015;

 Pháp luật đấu thầu chuyên ngành (y tế)

 Pháp luật liên quan (khiếu nại hành chính, tố tụng hành chính, 
minh bạch)
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GIỚI THIỆU CAM KẾT



Giới thiệu Cam kết

Các Nguyên tắc về đấu thầu nói chung
(1) Minh bạch: 

Nhà nước phải ban hành và thực thi các quy tắc minh bạch trong các bước
của quy trình đấu thầu (ví dụ công bố các quy trình đấu thầu, các yêu cầu về
thông tin, thông báo ở từng bước của thủ tục đấu thầu…).

(2) Không phân biệt đối xử và đối xử quốc gia

(3) Bắt buộc sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đối với tất cả các gói thầu
thuộc diện điều chỉnh trừ các trường hợp đáp ứng điều kiện để được áp dụng
thủ tục đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu lựa chọn;

(4) Yêu cầu áp dụng các biện pháp liêm chính và giải quyết khiếu nại khiếu
kiện để xử lý tình trạng tham nhũng, gian lận trong đấu thầu công…

(5) Khuyến khích sử dụng phương thức điện tử trong đấu thầu và các yêu
cầu về tính thân thiện và khả năng tiếp cận trong trường hợp sử dụng
phương thức điện tử.
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Giới thiệu Cam kết
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Nguyên tắc đối với các gói thầu theo thủ tục

đấu thầu rộng rãi

 Công khai thông tin về việc đấu thầu (bao gồm cả Thông báo mời
thầu và Hồ sơ thầu) trên mạng/trên báo và miễn phí;

 Công bố sớm kế hoạch mời thầu hàng năm;

 Phải đảm bảo các thời hạn nộp hồ sơ thầu

(tối thiểu 40 ngày trong các trường hợp thông thường, tối thiểu là 25 ngày 

chỉ trong trường hợp thủ tục đấu thầu thực hiện hoàn toàn qua mạng và 

10 ngày đối với một số rất hãn hữu các trường hợp)



Giới thiệu Cam kết
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Nguyên tắc đối với các gói thầu theo thủ tục

đấu thầu lựa chọn

 Thủ tục thầu không tạo ra rào cản bất hợp lý cho sự tham gia của
các nhà thầu đáp ứng điều kiện; 

 thông báo mời thầu phải được đưa ra đủ sớm để nhà thầu có thể
chuẩn bị hợp lý;

 Chỉ có thể sử dụng Danh sách nhà thầu đã đăng ký (cho các gói thầu
nói chung) nếu đã tạo cơ hội hợp lý để nhà thầu tham gia Danh
sách này và đã thông báo rõ ràng về các nội dung cơ bản của gói
thầu…



Giới thiệu Cam kết
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Nguyên tắc đối với các gói thầu theo thủ tục
chỉ định thầu

 Chỉ được sử dụng chỉ định thầu trong 08 trường hợp

 Mỗi khi sử dụng chỉ định thầu, chủ thầu phải chứng minh 
mình có căn cứ để sử dụng thủ tục này và rằng việc sử dụng
thủ tục này không nhằm phân biệt đối xử hoặc hạn chế cạnh
tranh giữa các nhà thầu



Giới thiệu Cam kết
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Chỉ được sử dụng chỉ định thầu trong 08 trường hợp cụ thể:

1) Trường hợp đã mời thầu nhưng không nhận được hồ sơ thầu nào, không hồ sơ nào đáp ứng được
các yêu cầu cơ bản hoặc không nhà thầu nào đáp ứng được các điều kiện tham gia…

2) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua sắm chỉ có thể được cung cấp bởi một số các nhà cung cấp nhất
định (ví dụ liên quan tới nghệ thuật, bản quyền sở hữu trí tuệ…);

3) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua sắm là loại bổ sung cho hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp
trước đó bởi một số nhà thầu nhất định và vì các lý do khách quan không thể thay đổi nhà thầu
hoặc việc thay đổi các nhà thầu gây ra bất tiện đáng kể hoặc làm tăng chi phí gấp đôi;

4) Trường hợp hàng hóa mua sắm là loại mua trên thị trường tương lai; 

5) Các trường hợp mà vì lý do nào đó sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là đặc thù và không thể được cung
cấp bởi các nhà thầu khác (ví dụ kết quả thử nghiệm, nghiên cứu…);

6) Trường hợp cung cấp dịch vụ xây dựng thì dịch vụ này mặc dù không nêu trong hợp đồng ban đầu
nhưng phải nằm trong mục tiêu đấu thầu ban đầu và chỉ trở thành cần thiết do xuất hiện bối cảnh
không thể lường trước được, với điều kiện là trị giá hợp đồng cho dịch vụ xây dựng này không vượt
quá 50% tổng trị giá hợp đồng ban đầu;

7) Trường hợp hợp đồng mua được thực hiện trong điều kiện ưu đãi đặc biệt mà chỉ phát sinh trong
ngắn hạn (ví dụ mua thanh lý do giải thể, phá sản…);

8) Trường hợp hợp đồng thầu được trao cho nhà thầu là người thắng cuộc trong cuộc thi trước đó
cho việc mua sắm này.
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KẾT QUẢ RÀ SOÁT



Kết quả Rà soát
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Kết quả 1: Nhóm “Đã tuân thủ”

(i) Tổng quan?

- Ở hầu như tất cả các Điều đều có cam kết mà PLVN “đã tuân thủ”

- Các cam kết chủ yếu liên quan tới minh bạch, cạnh tranh

(ii) Có bất ngờ không?

- VN là quan sát viên GPA, đàm phán TPP, EVFTA

- Pháp luật đấu thầu sửa đổi trong các năm 2013-2015

(iii) Nên mừng hay lo?

- Mừng: PL đấu thầu VN đã đi theo hướng chung của thế giới

- Lo: Những vấn đề đã thực hiện đều là những nội dung “dễ”; ở nhiều
điểm quy định PLVN “không trái” thay vì “tuân thủ” cam kết



Kết quả Rà soát
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Ví dụ về cam kết Sử dụng phương tiện điện tử

Hiệp định PLVN

Nghĩa vụ tạo điều kiện để tổ chức
đấu thầu qua phương tiện điện tử
- công bố gói thầu, 
- thông báo mời thầu
- hồ sơ mời thầu, 
- tiếp nhận hồ sơ dự thầu

Điều 8 Luật Đấu thầu
Các thông tin phải đăng tải trên
hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia, Báo đấu thầu

Điều 60
Quy trình phải tuân thủ khi thực
hiện đấu thầu qua mạng

Khi tổ chức đấu thầu qua mạng
thì cần bảo đảm:
- hệ thống thông dụng và dễ

tương thích
- An toán thông tin

Muasamcong.mpi.gov.vn



Kết quả Rà soát
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Ví dụ về cam kết về Lý do lựa chọn nhà thầu
Hiệp định PLVN

Có thể loại bỏ nhà thầu vì các lý
do
- phá sản hoặc không có khả 

năng thanh toán;

- kê khai không trung thực;

- vi phạm nghiêm trọng hoặc 

thường xuyên các nghĩa vụ 

quan trọng trong một hoặc 

nhiều hợp đồng trước đó; 

hoặc

- không hoàn thành nghĩa vụ 

thuế

Điều 5 Luật đấu thầu

- Không đang trong tình trạng 

giải thể, phá sản, nợ không 

có khả năng chi trả

- Không đang trong thời gian 

bị cấm dự thầu

- Không bị truy cứu hình sự

Thông tư
Các lý do để loại nhà thầu được
quy định rõ trong các tiêu chuẩn
đánh giá của mẫu hồ sơ mời thầu
do Bộ KH&ĐT ban hành. 



Kết quả Rà soát
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Kết quả 2: Nhóm chưa tuân thủ
(i) Tổng quan?

- Chiếm khoảng 2/3 các nghĩa vụ cam kết;

- Một số ít là hoàn toàn chưa tuân thủ, đa số là tuân thủ một phần

(ii) Thử lý giải?

- Các cam kết riêng đặc thù Hiệp định (mở cửa thị trường): PLVN chưa mở

- Các cam kết về cạnh tranh, minh bạch: Khó thực hiện (chi phí tuân thủ cao)?

- Các cam kết không bắt buộc: VN có quyền hoặc không có nghĩa vụ bắt buộc

(iii) Giải pháp nào?

- Thực thi vì thực thi? Chỉ sửa đổi quy định để áp dụng đối với các gói thầu
thuộc diện điều chỉnh

- Thực thi vì chính mình? Sửa đổi quy định pháp luật chung để cải thiện hệ
thống đấu thầu nội địa, tạo điều kiện thuận lợi, cạnh tranh cho doanh
nghiệp?



Kết quả Rà soát
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Hiệp định PLVN

- Nguyên tắc tính giá gói thầu phải
bao gồm toàn bộ chi phí để thực
hiện gói thầu trong toàn bộ thời
gian
- Giá gói thầu phải bao gồm các nội
dung cụ thể (liệt kê)

Chỉ quy định nguyên tắc xác định
giá gói thầu, không nêu các nội
dung cụ thể trong giá gói thầu

Ví dụ cam kết về Giá gói thầu



Kết quả Rà soát
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Ví dụ về Cam kết về Điều kiện tham dự thầu
Hiệp định PLVN

Các điều kiện tham dự thầu chỉ
bao gồm:
- Năng lực pháp lý
- Năng lực tài chính
- Năng lực kỹ thuật
- Năng lực thương mại
Có thể yêu cầu kinh nghiệm liên
quan nếu là đặc biệt cần thiết để
đáp ứng các điều kiện thầu, nhưng
không được áp đặt điều kiện về
kinh nghiệm thầu (đã trúng thầu, 
đã làm việc tại nước sở tại)

Không quy định rõ về các điều kiện
tham dự thầu nhưng có yêu cầu:
- Kinh nghiệm
- “Bảo đảm cạnh tranh” (ngoài

các yêu cầu của Hiệp định)



Kết quả Rà soát
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Ví dụ về Cam kết về Thời hạn tối thiểu để nộp hồ sơ thầu

Hiệp định PLVN

Các thời hạn tối thiểu cho
từng hình thức đấu thầu

- Thời hạn ngắn hơn
- Chỉ đáp ứng trong các

trường hợp đặc biệt



CÁC KIẾN NGHỊ TỪ RÀ SOÁT
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Đề xuất
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(i) Với Nhóm “đã tuân thủ”

• Không cần làm gì

• Vẫn cần làm điều gì đó:

- PL đã phù hợp, nhưng có thể phù hợp hơn không?

- PL đã có, thực thi thế nào?

(ii) Với Nhóm “chưa tuân thủ”

• Xây dựng Văn bản riêng thực thi Hiệp định

- Cho các cam kết đặc thù Hiệp định

- Cho các cam kết chưa thể thực thi diện rộng?

• Sửa đổi pháp luật đấu thầu chung

- Cho các cam kết có thể thực thi ngay

- Cho các cam kết có lợi cho doanh nghiệp?



Xin cảm ơn!
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Nhóm Nghiên cứu
Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI
Tel: 04 35771458
Email: banthuky@trungtamwto.vn
www.trungtamwto.vn 


