
PHỤ LỤC  
QUY TRÌNH NỘI BỘ VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CỦA  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 06 tháng 11 năm 2020 

 của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa) 
 

Đơn vị Bước 
thực 
hiện 

Tên bước 
thực hiện 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Nội dung công việc 
thực hiện 

Biểu mẫu/kết quả Thời gian 
(ngày) 

Ghi chú 

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý. 

Bước 1 Lập hồ sơ 
mời thầu 

Cán bộ đấu 
thầu 

Cán bộ đấu thầu được 
giao nhiệm vụ nghiên 
cứu toàn bộ hồ sơ gói 
thầu, hồ sơ dự án để lập 
HSMT theo quy định. 

Biểu mẫu HSMT thực 
hiện theo Thông tư 
01/2015/TT-BKHĐT; 
Thông tư 02/2015/TT-
BKHĐT và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT 

 
 

07 ngày 

 

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý. 

Bước 2 Kiểm tra 
trình thẩm 
định, phê 
duyệt hồ sơ 
mời thầu 

Phụ trách 
phòng QLDA 

   
 

02 ngày 

 

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý. 

Bước 3 Thẩm định 
hồ sơ mời 
thầu 

Cán bộ thẩm 
định 

Cán bộ thẩm định tiếp 
nhận dự thảo HSMT và 
tiến hành thẩm định theo 
quy định trước khi trình 
người có thẩm quyền 
phê duyệt 

Biểu mẫu Báo cáo thực 
hiện theo Thông tư  số 
19/2015/TT-BKHĐT 
và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

 
 

05 ngày 

 

Ban giám 
đốc. 

Bước 4 Phê duyệt 
hồ sơ mời 
thầu 

Giám đốc 
Ban 

Căn cứ vào báo cáo 
thẩm  định, Giám đốc 
Ban xem xét phê duyệt 

  
 

02 ngày 

 



Đơn vị Bước 
thực 
hiện 

Tên bước 
thực hiện 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Nội dung công việc 
thực hiện 

Biểu mẫu/kết quả Thời gian 
(ngày) 

Ghi chú 

HSMT để có căn cứ tiến 
hành thủ tục lựa chọn 
nhà thầu.  

Ban Giám 
đốc 

Bước 5 Phát hành 
đăng tải hồ 
sơ mời thầu 

Cán bộ đấu 
thầu 

Căn cứ HSMT được phê 
duyệt, cán bộ đấu thầu 
tiến hành đăng tải thông 
tin mời thầu, phát hành 
HSMT theo quy định 
của Luật Đấu thầu và 
các quy định liên quan. 

Theo Quy định Mạng 
đấu thầu Quốc gia và 
Thông tư 05/2020/TT-
BKHĐT. 

 
 
 

03 ngày 

 

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý 

Bước 6 Tiếp nhận 
hồ sơ dự 
thầu 

Cán bộ đấu 
thầu 

   
01 ngày 

 

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý 

Bước 7 Mở hồ sơ đề 
xuất kỹ 
thuật 

Tổ chuyên gia 
xét thầu 

Cán bộ đấu thầu, Tổ 
chuyên gia đấu thầu tiến 
hành tiếp nhận HSDT và 
mở thầu (mở HSĐXKT) 
theo quy định. 

Biểu mẫu theo Thông 
tư  số 23/2015/TT-
BKHĐT và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

 
 
 
 
 
 

01 ngày 

 

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý  

Bước 8 Kiểm tra 
đánh giá hồ 
sơ đề xuất 
kỹ thuật 

Tổ chuyên gia 
xét thầu 

Căn cứ quy định, tiêu 
chuẩn trong HSMT, Tổ 
chuyên gia tiến hành 
xem xét, đánh giá 
HSĐXKT, từ đó đưa ra 
danh sách các Nhà thầu 
đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật trình người có 
thẩm quyền phê duyệt. 

Biểu mẫu theo Thông 
tư  số 23/2015/TT-
BKHĐT và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

 
30 ngày 

 



Đơn vị Bước 
thực 
hiện 

Tên bước 
thực hiện 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Nội dung công việc 
thực hiện 

Biểu mẫu/kết quả Thời gian 
(ngày) 

Ghi chú 

Ban Giám 
đốc 

Bước 9 Phê duyệt 
danh sách 
nhà thầu đáp 
ứng kỹ thuật  

Giám đốc 
Ban 

  03 ngày  

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý 

Bước 10 Mở hồ sơ đề 
xuất tài 
chính 

Tổ chuyên gia 
xét thầu 

Căn cứ ý kiến thẩm 
định, Giám đốc Ban phê 
duyệt danh sách các nhà 
thầu đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật để có cơ sở tiến 
hành công tác mở 
HSĐXTC của các nhà 
thầu trong danh sách 

Biểu mẫu theo Thông 
tư  số 23/2015/TT-
BKHĐT và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

01 ngày  

Bộ phận 
Tham mưu 
xử lý 

Bước 11 Kiểm tra 
đánh giá hồ 
sơ đề xuất 
tài chính, 
xếp hạng 
danh sách 
nhà thầu. 

Tổ chuyên gia 
xét thầu 

Căn cứ quy định, tiêu 
chuẩn trong HSMT, Tổ 
chuyên gia tiến hành 
xem xét, đánh giá 
HSĐXTC, từ đó xấp 
hạng danh sách các Nhà 
thầu làm cơ sở tiến hành 
Thương thảo hợp  đồng. 

Biểu mẫu theo Thông 
tư  số 23/2015/TT-
BKHĐT và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

07 ngày  

Ban giám 
đốc và Bộ 
phận 
Tham mưu 
xử lý. 

Bước 12 Thương 
thảo hợp 
đồng 

Ban Giám 
đốc; Tổ 
chuyên gia 
xét thầu và 
Cán bộ 
QLDA 

Tổ chuyên gia, cán bộ 
QLDA có liên quan mời 
nhà thầu xếp hạng thứ 
nhất vào thương thảo 
Hợp đồng. Nếu thương 
thảo thành công thì tiến 
hành công tác hoàn 
chỉnh báo cáo trình 

Biểu mẫu theo Thông 
tư  số 23/2015/TT-
BKHĐT và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

01 ngày Trường hợp thương 
thảo không thành công, 
bên mời thầu báo cáo 
chủ đầu tư xem xét, 
quyết định mời nhà thầu 
xếp hạng tiếp theo vào 
thương thảo; trường hợp 
thương thảo với các nhà 
thầu xếp hạng tiếp theo 



Đơn vị Bước 
thực 
hiện 

Tên bước 
thực hiện 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Nội dung công việc 
thực hiện 

Biểu mẫu/kết quả Thời gian 
(ngày) 

Ghi chú 

thẩm định phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu. 

không thành công thì 
bên mời thầu báo cáo 
chủ đầu tư xem xét, 
quyết định hủy thầu 
theo quy định tại Khoản 
1 Điều 17 của Luật Đấu 
thầu. 

Ban giám 
đốc. 

Bước 13 Thẩm định 
kết quả lựa 
chọn nhà 
thầu 

Cán bộ thẩm 
định 

Căn cứ vào kết quả 
thương thảo Hợp đồng, 
Tổ chuyên gia trình 
thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu. Cán bộ 
thẩm định căn cứ các hồ 
sơ, quy định liên quan 
tiến hành công tác thẩm 
định trình người có 
thẩm quyền phê duyệt. 

Biểu mẫu Báo cáo thực 
hiện theo Thông tư số 
19/2015/TT-BKHĐT 
và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

05 ngày  

Ban giám 
đốc và Bộ 
phận 
Tham mưu 
xử lý. 

Bước 14 Phê duyệt 
kết quả lựa 
chọn nhà 
thầu và công 
khai kết quả 
lựa chọn. 

Giám đốc 
Ban và Cán 
bộ đấu thầu 

Căn cứ vào báo cáo 
thẩm định và toàn bộ 
các hồ sơ liên quan, 
Giám đốc Ban phê 
duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu. Theo đó cán 
bộ đấu thầu tiến hành 
công khai kết quả lựa 
chọn theo quy định. 
 

Biểu mẫu theo Thông 
tư số 23/2015/TT-
BKHĐT và Thông tư 
05/2020/TT-BKHĐT. 

03 ngày  



Đơn vị Bước 
thực 
hiện 

Tên bước 
thực hiện 

Trách nhiệm 
thực hiện 

Nội dung công việc 
thực hiện 

Biểu mẫu/kết quả Thời gian 
(ngày) 

Ghi chú 

Ban giám 
đốc và Bộ 
phận 
Tham mưu 
xử lý. 

Bước 15 Hoàn thiện 
ký kết hợp 
đồng 

Giám đốc và 
cán bộ phụ 
trách QLDA 

Căn cứ theo Biên bản 
thương thảo hợp đồng, 
Quyết định phê duyệt 
kế quả lựa chọn nhà 
thầu và toàn bộ các hồ 
sơ liên quan, cán bộ 
QLDA tiến hành hoàn 
thiện hợp đồng, mời 
nhà thầu trúng thầu tiến 
hành ký kết hợp đồng. 

Biểu mẫu theo các quy 
định hướng dẫn hiện 
hành. 

01 ngày  
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