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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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CHỈ THỊ
VỀ VIỆC SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN
NHÀ NƯỚC
Thực hiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 13 của Luật Đấu thầu về điều
kiện tổ chức đấu thầu quốc tế, căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn
chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội,
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng
công ty nhà nước, chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn
vị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo
quy định của pháp luật về đấu thầu, thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với việc tổ chức lựa chọn nhà thầu
a) Khi phân chia các gói thầu thuộc dự án, đề án, chương trình, dự toán đối với
mua sắm thường xuyên (sau đây gọi tắt là các dự án) sử dụng vốn nhà nước,
ngoài việc phải căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng
bộ của dự án, cần bảo đảm gói thầu có quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện
năng lực của nhà thầu trong nước, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho
các doanh nghiệp trong nước nhận được hợp đồng, tạo công ăn việc làm cho lao
động trong nước.
b) Đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng
hóa, vật tư, thiết bị trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu hoặc
trong nước chưa đủ khả năng sản xuất hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với
những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA.
c) Đối với các gói thầu xây lắp, chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi nhà thầu trong
nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước
nhưng không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ
đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA. Trong trường hợp
này cần có cơ chế khuyến khích các nhà thầu trong nước liên danh với các nhà
thầu quốc tế để học hỏi thêm kinh nghiệm và tạo thêm công ăn việc làm cho
người lao động.

d) Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải đưa
ra yêu cầu về việc chào thầu bằng đồng Việt Nam đối với các chi phí trong
nước; chỉ cho phép các nhà thầu chào thầu bằng ngoại tệ đối với các nội dung
chi phí (hàng hóa, dịch vụ) có nguồn gốc từ nước ngoài khi trong nước chưa đáp
ứng được yêu cầu mà nhà thầu phải nhập khẩu từ nước ngoài.
đ) Nghiêm cấm các chủ đầu tư, bên mời thầu khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu
cầu cho phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước, đủ khả
năng đáp ứng được yêu cầu thực hiện gói thầu.
e) Nghiêm cấm việc tổ chức đấu thầu quốc tế gói thầu EPC đối với các dự án
trong đó có nhiều phần công việc mà các nhà thầu Việt Nam có thể tham gia
cung cấp dịch vụ, hàng hóa, xây lắp.
2. Tổ chức thực hiện
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn
kinh tế, Tổng công ty nhà nước, trong phạm vi quản lý của mình chỉ đạo các
chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc quán triệt tinh thần của Chỉ thị này.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra các chủ đầu
tư, bên mời thầu trong việc thực hiện; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý
nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng Chỉ thị này.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục,
đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
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