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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 

08/2022/TT-KHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển khai thực 

hiện đảm bảo theo quy định. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng cụ thể 

như sau: 

1. Năm 2022: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, 

dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc 

lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói 

thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng 

số lượng gói thầu đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá 

trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ gói 

thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai 

đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước 

để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 

hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

2. Năm 2023: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc 

lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có 

giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương 

thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 
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b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng 

số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá 

trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh 

tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi 

hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 

hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

3. Từ năm 2024 trở đi: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc 

lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có 

giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương 

thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng 

số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá 

trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh 

tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi 

hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 

hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch Viện Hàn lâm (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC, K.Th. 

                                                           

KT. CHỦ TỊCH                                                       

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

           Lê Trường Giang 
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