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9.1 GI I THI U
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hi n tại 6 t nh: Đắk Nông,
Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thời gian thực hi n c a Dự án
trong 6 năm (từ 2014 đến 2019), ngày kết thúc Dự án là 31/12/2019. Với tổng vốn đầu tư
xấp x bằng 165 tri u USD, Dự án có vùng hưởng lợi gồm 130 xã, thuộc 26 huy n khó
khăn nhất tại các t nh Dự án. M c tiêu phát triển c a Dự án là nâng cao mức sống thông
qua cải thi n cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng Dự án. Để đạt được m c tiêu này,
Dự án sẽ thực hi n các hỗ trợ qua bốn hợp phần (HP) khác nhau gồm (i) Phát triển cơ sở hạ
tầng (CSHT) cấp xã và thôn/bản; (ii) Phát triển sinh kế bền vững; (iii) CSHT kết nối, nâng
cao năng lực (NCNL) và truyền thông; và (iv) Quản lý Dự án (QLDA).
Để quá trình thực hi n Dự án được thực hi n đúng tiến độ, hi u quả, đạt được các m c tiêu
dự kiến, Bộ KHĐT ch trì xây dựng và ban hành Sổ tay Hướng dẫn Thực hi n Dự án (Bộ
Sổ tay). Bộ sổ tay gồm 12 quyển; mỗi quyển đưa ra hướng dẫn về một nội dung c thể
trong công tác QLDA. Bộ Sổ tay là ‘cẩm nang’ cho đội ngũ cán bộ QLDA các cấp, các hộ
hưởng lợi, và các bên liên quan tổ chức thực hi n, theo dõi và giám sát các hoạt động c a
Dự án. Do quá trình thực hi n Dự án kéo dài trong 6 năm, phạm vi can thi p c a Dự án lại
rất rộng nên bộ Sổ tay này sẽ còn được tiếp t c điều ch nh/bổ sung để đáp ứng với yêu cầu
hướng dẫn công tác QLDA trong thực tế.
Quyển 9 “Đấu thầu có sự tham gia c a cộng đồng” hướng dẫn các quy trình, th t c đấu
thầu có sự tham gia c a cộng đồng được áp d ng trong phạm vi Dự án GNTN. Quyển 9 có
thể được sử d ng làm tài li u tập huấn NCNL cho cán bộ quản lý và thực hi n Dự án và là
cẩm nang hướng dẫn cho cán bộ Ban phát triển (BPT) xã, Ban Giám sát (BGS) xã, Hướng
dẫn viên cộng đồng (CF), các nhóm cộng đồng, và các đối tượng khác có liên quan đến
vi c triển khai hoạt động đấu thầu có sự tham gia c a cộng đồng.
Ch đầu tư c a các gói thầu có sự tham gia c a cộng đồng là BPT xã. Do đó, người đọc
cần tham khảo thêm Quyển 8 (Xã làm ch đầu tư) về vai trò, chức năng, nhi m v c a
BPT xã, BGS xã và các bên liên quan khác. Ngoài ra, quy định chung về hoạt động đấu
thầu được nêu c thể trong Quyển 7 (Đấu thầu) và quy định chung về hoạt động tài chính
được nêu trong Quyển 3 (Quản lý tài chính).
Ngoài phần giới thi u, Quyển 9 có các nội dung chính sau: (i) Phần 1: Khái quát về đấu
thầu có sự tham gia c a cộng đồng; (ii) Phần 2: Tổ chức thực hi n đấu thầu có sự tham gia
c a cộng đồng; (iii) Phần 3: Triển khai thực hi n gói thầu có sự tham gia c a cộng đồng.
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9.2 KHÁI NI M LIểN QUAN

Đ u th u: Là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu c a Bên mời thầu.
Đ u th u có s tham gia c a c ng đ ng (gọi tắt là “đấu thầu cộng đồng”): là quá trình
lựa chọn nhà thầu do tổ chức đoàn thể, nhóm hộ gia đình hoặc nhóm người dân địa phương
thực hi n gói thầu xây lắp công trình tại địa phương mình.
Ch đ u t : Là người (hoặc tổ chức) sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử
d ng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Ch đầu tư là người phải chịu trách nhi m toàn
di n trước người quyết định đầu tư và pháp luật về các mặt chất lượng, tiến độ, chi phí vốn
đầu tư và các quy định khác c a pháp luật. Trong khuôn khổ dự án GNTN: Ch đầu tư là
UBND xã; BPT xã được UBND y quyền thay mặt Ch đầu tư thực hi n vi c quản lỦ đầu
tư các hoạt động c a dự án theo phân cấp cho xã.
H s m i th u là toàn bộ tài li u do Bên mời thầu lập, gồm các yêu cầu cho một gói thầu
được dùng làm căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và Bên mời thầu đánh giá hồ sơ
dự thầu. Hồ sơ mời thầu phải được cấp có thẩm quyền phê duy t trước khi phát hành.
Nhà th u c ng đ ng là các nhóm hộ, nhóm người dân, tổ chức đoàn thể được lập nên để
tham gia chào thầu.
H s d th u là các tài li u do nhà thầu lập theo yêu cầu c a hồ sơ mời thầu.
Gói th u là toàn bộ công trình hoặc một phần công vi c c a một công trình được phân
chia theo tính chất kỹ thuật hoặc trình tự thực hi n dự án, có quy mô hợp lý và bảo đảm
tính đồng bộ c a công trình. Trong khuôn khổ c a Dự án, gói thầu được thực hi n theo một
hoặc nhiều hợp đồng (khi gói thầu được chia thành nhiều phần).
Giá gói th u là giá được xác định cho từng gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu c a
dự án trên cơ sở dự toán được duy t.
Giá d th u là giá do nhà thầu ghi trong hồ sơ dự thầu sau khi đã trừ phần giảm giá (nếu
có) bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hi n gói thầu.
Xét th u là quá trình Bên mời thầu xem xét, phân tích, đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự
thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu.
Giá xét th u: Là giá dự thầu đã sửa lỗi và hi u ch nh các sai số l ch (nếu có), được quy
đổi về cùng mặt bằng (kỹ thuật, tài chính, thương mại và các nội dung khác) để làm cơ sở
so sánh giữa các hồ sơ dự thầu.
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S a l i: Là vi c sửa chữa những sai sót nhằm chuẩn xác hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học,
lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi nhầm đơn vị và do Bên mời thầu thực hi n để làm căn cứ
cho vi c đánh giá.
Giá đ ngh trúng th u: Là giá do Bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu c a nhà
thầu được đề nghị trúng thầu sau khi sửa lỗi và hi u ch nh các sai l ch theo yêu cầu c a hồ
sơ mời thầu.
Đóng th u là thời điểm kết thúc vi c nộp hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời
thầu.
M th u là thời điểm tổ chức mở các hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu.
K t qu đ u th u là nội dung phê duy t c a người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm
quyền về tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu và loại hợp đồng.
H p đ ng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một
vi c nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một
bên thỏa thuận với các bên khác thực hi n dự án hay một phần dự án cho mình.
Giá ký h p đ ng là giá được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận sau khi
thương thảo hoàn thi n hợp đồng và phù hợp với kết quả trúng thầu.
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9.3.1 M c đích đ u th u c ng đ ng
Đấu thầu cộng đồng được thực hi n nhằm:
 Tạo điều ki n để người dân trực tiếp tham gia thực hi n Dự án GNTN tại địa phương và
tăng cường năng lực cho cộng đồng để có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tự;
 Tận d ng được nguồn lực sẵn có về vật li u, nhân công tại địa phương, tạo cơ hội vi c làm
cho người dân địa phương từ đó tăng thu nhập, trực tiếp xóa đói giảm nghèo;
 Tăng cường quyền làm ch (được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra) c a người dân
đối với các hoạt động c a Dự án tại địa phương, từ đó nâng cao trách nhi m trong vận
hành và bảo trì, tăng tính bền vững c a công trình;
 Tăng cường năng lực quản lý c a chính quyền cơ sở thông qua vi c tổ chức thực hi n đấu
thầu nói riêng và quản lỦ đầu tư xây dựng các công trình nói chung trên địa bàn.

9.3.2 Đi u ki n áp d ng đ u th u c ng đ ng
Đấu thầu cộng đồng được áp d ng cho những công trình quy mô nhỏ, đơn giản trong phạm
vi thôn, bản, xã như: nhà văn hóa, lớp học (tiểu học, mẫu giáo), đường giao thông, các gói
bảo trì công trình CSHT nhỏ, v.v.. đap ứng điều ki n sau:
 Gói thầu có giá trị không vượt quá 300 tri u đồng (ngưỡng giá trị này có thể được điều
ch nh sau 18 tháng triển khai Dự án, nếu cần);
 Công trình thuộc kế hoạch đầu tư nguồn vốn Dự án GNTN được phân cấp do cấp xã làm
ch đầu tư;
 Gói thầu thuộc danh m c c a Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHĐT) đã được phê duy t;
 Công trình có kỹ thuật đơn giản mà người dân địa phương có thể thi công;
 Có thể sử d ng nguồn lao động th công và nguyên vật li u sẵn có ở địa phương;

9.3.3 Nguyên t c đ u th u c ng đ ng
Nguyên tắc đấu thầu cộng đồng như sau:
 Người dân trong cộng đồng được tham gia đấu thầu thông qua tổ nhóm, tổ chức đoàn thể
xã hội, và được trực tiếp giám sát công tác đấu thầu, thực hi n hợp đồng;
 Thực hi n đấu thầu xây lắp phải công khai, minh bạch, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và
đảm bảo hi u quả kinh tế, xã hội;
 Thực hi n đảm bảo đúng các qui định hi n hành c a Sổ tay hướng dẫn thực hi n dự án và
các quy định hi n hành.
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9.3.4 T cách h p l tham d đ u th u c ng đ ng
Nhà thầu cộng đồng là người dân
 Nhóm hộ, nhóm người dân tham gia đấu thầu cộng đồng có thành viên là cư dân thường
trú hoặc có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã. Trường hợp cần người có tay nghề, kỹ thuật
mà tại xã không có thì có thể thuê, mời người ở nơi khác tham gia nhóm;
 Người dân sẽ tự thành lập nhóm để tham dự đấu thầu và thi công các công trình trên cơ sở
tự nguy n, cùng m c đích và tự xây dựng quy định (quy chế) cho từng nhóm (không cần
phải đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, tài khoản). Cần có Biên bản cuộc họp
thành lập nhóm (theo Mẫu 9.4.2) trong đó có danh sách các thành viên và tên trưởng nhóm
có chữ ký c a Trưởng nhóm được bầu và Trưởng thôn và đại di n các thành viên);
 Người đại di n hoặc trưởng nhóm: bắt buộc phải là người có hộ khẩu thường trú tại địa
bàn xã, có uy tín trong cộng đồng người dân; có tay nghề trong vi c thi công xây dựng,
biết tổ chức thi công, có kinh nghi m thi công;
 Có sức khoẻ; có tay nghề. Dự án khuyến khích các nhóm huy động được nhiều lao động là
người dân tộc thiểu số, nữ giới nhưng có thể thuê nhân công kỹ thuật ngoài địa bàn xã;
 Nhóm không được phép tham gia dự thầu (không hợp l ) khi có thành viên là người đang
bị điều tra vì vi phạm pháp luật, có t nạn xã hội.
Nhà thầu cộng đồng là tổ chức đoàn thể
 Các tổ chức đoàn thể trong xã như: Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hi p
Ph nữ, Đoàn Thanh niên được tham dự đấu thầu có sự tham gia c a cộng đồng.
 Có tối thiểu 51% số thành viên nhất trí tham gia đấu thầu, có đ lao động, có năng lực và
kinh nghi m trong xây dựng, thi công vv...
 Có thể thuê người có trình độ để quản lý và thực hi n các công vi c có kỹ thuật, tài chính
v.v...

9.3.5 Mâu thu n l i ích
Nhà thầu cộng đồng phải tuy t đối tránh các lợi ích c c bộ, vì lợi ích riêng c a một nhóm
nhỏ gây ảnh hưởng tới lợi ích chung c a cộng đồng;
Nhà thầu cộng đồng sẽ không được lựa chọn nếu có xung đột lợi ích như sau:
 Nhóm hộ gia đình/nhóm người dân hoặc tổ chức đoàn thể tham gia đấu thầu có thành
viên/hội viên có quan h kinh doanh hoặc gia đình gần (là cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha
mẹ chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) với một cán bộ chuyên môn
c a BPT xã hoặc UBND xã mà người đó: (i) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá
trình soạn thảo Hồ sơ mời thầu hoặc thông số kỹ thuật c a hợp đồng, và/hoặc quá trình
đánh giá thầu cho hợp đồng; hoặc (ii) sẽ tham gia thực hi n hoặc giám sát hợp đồng, trừ
trường hợp những mâu thuẫn phát sinh từ những mối quan h nói trên đã được BQLDA
huy n chấp thuận;
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 Nhà thầu nộp nhiều hơn một hồ sơ dự thầu.
Nhà thầu cộng đồng có nghĩa v thông báo về mọi trường hợp xung đột hay có tiềm năng
xung đột ảnh hưởng đến khả năng c a nhà thầu trong vi c thực hi n. Trong trường hợp
Nhà thầu cộng đồng không thông báo về những trường hợp xung đột nêu trên, khi BPT xã,
cơ quan có thẩm quyền hoặc BGS phát hi n ra, sẽ dẫn đến (i) loại bỏ nhà thầu tham gia vào
quá trình đấu thầu hoặc (ii) chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

9.3.6 T ch c đ u th u c ng đ ng
BPT xã là đơn vị có trách nhi m và quyền hạn được quy định trong các quyết định thành
lập. BPT xã (Trưởng BPT xã có thể là Trưởng phòng Tài chính hoặc Trưởng phòng hành
chính c a UBND xã) được UBND xã (Ch đầu tư) y quyền tổ chức đấu thầu các gói thầu
đấu thầu cộng đồng.
Trong công tác đấu thầu cộng đồng, BPT xã thực hi n các nhi m v :
 Chuẩn bị các th t c liên quan đến gói thầu như: báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ
mời thầu, bản vẽ thi công...
 Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và giám sát quá trình thực hi n hợp đồng,
thực hi n các th t c thanh toán, nghi m thu, thanh lý, quyết toán theo quy định;
 Công bố rộng rãi thông tin về các tiểu dự án CSHT được thực hi n dưới hình thức đấu
thầu cộng đồng để người dân và các nhóm cộng đồng địa phương nắm được và tham gia;
 Hướng dẫn các nhóm cộng đồng tham gia đấu thầu về các quy trình, th t c, hồ sơ cần
thiết cho đấu thầu;
 Hỗ trợ nhà thầu trong quá trình thi công, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng...;
 Phối hợp và hỗ trợ các bên liên quan thực hi n chức năng giám sát trong toàn bộ quá trình
đấu thầu, thi công, thanh quyết toán và bảo hành công trình.
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9.4.1 K ho ch l a ch n nhà th u
 Về nguyên tắc theo quy định hi n hành thì Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ch được lập sau
khi đã có hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đã được UBND cấp có thẩm quyền phê
duy t và công trình đã được bố trí kế hoạch tài chính đầu tư trong năm.


Tuy nhiên trong phạm vi dự án vi c triển khai công tác lập kế hoạch được thực hi n theo
nguyên tắc lập kế hoạch từ cộng đồng; quá trình xây dựng kế hoạch phải được tham vấn
cộng đồng và các bên có liên quan và cơ bản các thông tin c a công trình/tiểu dự án
(CT/TDA) là tương đối đầy đ ; mặt khác, theo qui định c a dự án vi c lập kế hoạch hàng
năm đối với các CT/TDA.... do cấp xã làm ch đầu tư và áp d ng phương pháp đấu thầu
cộng đồng khi trình Ngân hàng Thế giới xem xét thì vi c lập kế hoạch hàng năm được
phép lồng ghép các thông tin để vừa đảm bảo vi c giao ch tiêu kế hoạch thực hi n và các
thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.



Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cùng với thời điểm lập kế hoạch hàng năm và áp
d ng tương tự trong quá trình thực hi n đối với lập kế hoạch bổ sung (nếu có).



Trong quá trình thực hi n nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các gói thầu thì CĐT cần
phải thực hi n nghiêm túc vi c cập nhật kế hoạch thay đổi đối với nhà tài trợ và các bên có
liên quan để biết thông tin.

 Vi c lồng ghép kế hoạch thực hi n và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung trong h thống
biểu mẫu sẽ góp phần giảm thiểu tối đa th t c hành chính, giảm thời gian các bước trong
quá trình tổ chức thực hi n.

9.4.2 L p, trình K ho ch l a ch n nhà th u
 BPT xã tham mưu cho UBND xã lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để UBND xã trình Ban
QLDA huy n tổng hợp xem xét cùng thời điểm xây dựng kế hoạch hàng năm (hoặc bổ
sung - nếu có)
 Trong quá trình lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gọi là kế hoạch thực hi n), cần lưu Ủ về
các yếu tố như: Khảo sát sơ bộ năng lực các cộng đồng, các nguồn lực sẵn có (nguyên li u,
hàng hóa, trình độ kỹ thuật, …) tại địa phương; Cân nhắc đầy đ các yếu tố xã hội, điều
ki n đặc thù c a địa phương (ví d : tỷ l lao động nữ, người dân tộc thiểu số tham gia, thời
v sản xuất…).
 Sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gọi là kế hoạch thực hi n) được gửi tới Ban Điều
phối Trung ương xem xét kiểm tra trước khi gửi nhà tài trợ thông qua và có Thư không
phản đối (NOL) và thì UBND cấp t nh, huy n mới phê duy t Sau đó, BPT xã phải công
bố và niêm yết công khai rộng rãi (cùng với tiêu chí dự thầu, xét thầu) tại nơi công cộng để
mọi người được biết.
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9.4.3 N i dung K ho ch l a ch n nhà th u
Để triển khai đấu thầu một gói thầu xây lắp công trình CSHT thôn bản theo hình thức đấu
thầu cộng đồng, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng năm c a xã phải được cấp có thẩm
quyền phê duy t. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là kế hoạch thực hi n dự án hàng năm được
lập theo Quy trình lập kế hoạch dự án hàng năm (như quy định tại Quyển 2), áp d ng
tương tự trong quá trình thực hi n đối với lập kế hoạch bổ sung và bao gồm các thông tin
dự kiến về một gói thầu cộng đồng theo quy định c a Nhà tài trợ là Ngân hàng Thế giới
(nhưng không giới hạn) gồm:
 Cơ sở pháp lý: Thông báo vốn ..... Văn bản hướng dẫn ch đạo về lập kế hoạch năm (bổ
sung nếu có)......
 Thông tin cơ bản về gói thầu (công trình): Tên gói thầu (CT/TDA), địa điểm xây dựng, ký
hi u gói thầu (Ch đầu tư tự đặt mã số gói thầu để ti n theo dõi thực hi n theo hướng dẫn
c a Ban Điều phối Trung ương), quy mô gói thầu.
 Giá gói thầu: Giá gói thầu được xác định trên cơ sở khái toán vốn đầu tư ở bước xây dựng
và lập kế hoạch
 Nguồn vốn: Nguồn vốn tài trợ CT/TDA là nguồn vay NHTG (IDA)
 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Hình thức đấu thầu xây lắp có sự tham gia c a cộng đồng.
 Thời gian thực hi n đấu thầu (thời gian từ khi thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến
khi có quyết định trúng thầu); thời gian thực hi n hợp đồng phải căn cứ qui mô, khối lượng
công vi c để xác định thời gian thực hi n hợp đồng (thông thường không quá 12 tháng).
 Vi c kiểm tra trước hoặc sau: Theo qui định c a nhà tài trợ hoặc c a ch dự án, có thể lựa
chọn kiểm tra trước các gói thầu, thông tin này cần được nêu trong Kế hoạch lựa chọn nhà
thầu.

9.4.4 C p phê duy t K ho ch l a ch n nhà th u (k ho ch th c hi n)
 Về quy trình phê duy t kế hoạch thực hi n hàng năm (hoặc bổ sung) đối với các gói thầu
đấu thầu xây lắp có sự tham gia c a cộng đồng, sau khi BPT xã lập và tổng hợp kế hoạch
trình lên Ban QLDA huy n, Ban QLDA huy n xem xét và tổng hợp gửi Ban QLDA t nh
xem xét, tổng hợp gửi Ban Điều phối dự án Trung ương và Ngân hàng Thế giới để xin ý
kiến không phản đối (NOL); sau khi có (NOL) c a NHTG Ban QLDA t nh sẽ trình UBND
t nh phê duy t tổng hợp kế hoạch (hàng năm và bổ sung); Cấp t nh sẽ y quyền vi c giao
kế hoạch chi tiết cho UBND các huy n dự án, UBND các huy n dự án sau khi giao chi
tiêu kế hoạch chi tiết sẽ y quyền cho Ban QLDA huy n thông báo kế hoạch thực hi n (Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu) để UBND xã và các BPT xã biết và làm căn cứ thực hi n.
 Như vậy, cấp phê duy t Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là cấp huy n do Ban QLDA thông
báo kế hoạch đã có ý kiến không phản đối c a Ngân hàng Thế giới; tuy nhiên để đảm bảo
quy định về quản lỦ đầu tư và trình tự giao ch tiêu kế hoạch hàng năm về mặt pháp lý thì
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cấp huy n là cấp phê duy t kế hoạch thực hi n (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Tương tự,
vi c điều ch nh, bổ sung cũng sẽ phải thực hi n tương tự quy trình phê duy t này.
 Vi c phê duy t Kế hoạch thực hi n và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng với vi c giao ch
tiêu kế hoạch hàng năm rất thuận lợi trong quá trình thực hi n, trường hợp có những thay
đổi ch cần cập nhật và gửi bản kế hoạch cập nhật xin ý kiến không phản đối (NOL) để tổ
chức thực hi n.

9.4.5 Th c hi n K ho ch l a ch n nhà th u
 UBND xã chịu trách nhi m tổ chức thực hi n công tác đấu thầu (BPT xã sẽ thay mặt
UBND xã tổ chức các bước thực hi n).
 Đối với đấu thầu xây lắp cộng đồng không phải thành lập tổ chuyên gia xét thầu theo quy
định, bởi vì khái ni m đấu thầu có sự tham gia c a cộng đồng đã bao hàm đầy đ và được
hiểu như sau: Cộng đồng được tham gia vào toàn bộ quá trình thực hi n CT/TDA, từ bước
chuẩn bị đầu tư, thực hi n đầu tư và hoàn thành bàn giao vận hành sử d ng, đặc bi t
nguyên tắc đấu thầu đảm bảo cho cộng đồng được tham gia vào toàn bộ quá trình đấu thầu:
Từ vi c xây dựng tiêu chí dự thầu, tiêu chí xét thầu, dự và đánh giá các hồ sơ dự thầu c a
cộng đồng và chính cộng đồng thay thế cho tổ chuyên gia xét thầu c a ch đầu tư để thực
hi n công tác đầu thầu, vi c chấm bình xét thầu hoàn toàn dựa trên cơ sở đánh giá c a
cộng đồng, nên không cần tổ chuyên gia xét thầu c a BPT xã.
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Tóm t t các b

9.5.1 B

c th c hi n Đ u th u c ng đ ng

c 1: BPT xã chu n b các th t c đ u th u trình UBND xã phê duy t.
Nội dung công vi c bao gồm:
 BPT xã lập Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng đơn giản trình Ban QLDA huy n thẩm
định về các nội dung phù hợp theo quy định tại Ph l c 1, thông tư 03/2009/TT-BXD ngày
26/3/2009 c a Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung c a Nghị định số
12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình. Sau khi có kết quả thẩm định c a Ban QLDA huy n, BPT xã cập nhật các nội dung
thẩm định vào Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình trình Ch tịch UBND xã
phê duy t. Với tính chất đơn giản c a các công trình trong nội dung Đấu thầu cộng đồng,
BPT xã căn cứ trên thiết kế mẫu hoặc các thiết kế theo quy định (do BĐPTW phê duy t áp
d ng cho toàn Dự án), điều ch nh thích hợp với thực tế tại địa phương để lập Dự toán xây
dựng đơn giản (theo Mẫu 9.1)
BPT xã tham vấn ý kiến người dân và xây dựng tiêu chí dự thầu, xét thầu:
 Tiêu chí dự thầu là tiêu chuẩn, điều ki n c a các nhóm hộ, nhóm người dân và tổ chức
đoàn thể đ điều ki n dự thầu.
 Tiêu chí xét thầu là tiêu chuẩn, điều ki n dùng để so sánh, đánh giá các nhà thầu.
BPT xã trình UBND xã phê duy t Dự toán xây dựng đơn giản và Hồ sơ mời thầu theo Mẫu
9.4 cùng với tiêu chí dự thầu, tiêu chí xét thầu. Tờ trình theo Mẫu 9.2.
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UBND xã ra quyết định phê duy t Dự toán xây dựng công trình, Hồ sơ mời thầu, Tiêu chí
dự thầu và Tiêu chí xét thầu. Quyết định phê duy t theo Mẫu 9.3.

9.5.2 B

c 2: M i th u
Thông báo mời thầu
 Căn cứ vào Quyết định phê duy t Dự toán xây dựng công trình, Hồ sơ mời thầu, Tiêu chí
dự thầu và Tiêu chí xét thầu c a UBND xã ở Bước 1, BPT xã tiến hành thông báo mời
thầu cộng đồng đến toàn thể người dân và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã được biết.
Thông báo mời thầu cộng đồng theo Mẫu 9.4.1.
 Hình thức thông báo: dán và duy trì thông báo trên bảng tin c a thôn, xã, nhà sinh hoạt
cộng đồng và đọc nhiều lần trên loa phát thanh c a xã, thôn và các phương ti n truyền
thông một cách công khai, minh bạch.
Tổ chức họp bàn công khai với cộng đồng dân cư ở địa phương để giới thi u về công vi c
cần phải làm nhằm cung cấp cho người dân các thông tin cần thiết về gói thầu:
 Mô tả công trình, địa điểm xây dựng;
 Yêu cầu kỹ thuật c a công trình (cung cấp thiết kế mẫu);
 Thời gian thực hi n;
 Yêu cầu chất lượng công trình;
 Thời hạn đăng kỦ tham gia dự thầu.
 Như trong Bộ hồ sơ mời thầu (Mẫu 9.4)
BPT xã cung cấp và hướng dẫn nhóm cộng đồng, hội đoàn thể tham gia đấu thầu hoàn
thi n các biểu mẫu dự thầu trong Hồ sơ mời thầu thi công công trình (gồm Biên bản họp
thành lập nhóm cộng đồng dự thầu, Đơn dự thầu thi công, Mô tả ngắn gọn cách tổ chức
thực hi n...).
BPT xã phát hành hồ sơ mời thầu từ 5-7 ngày; thời gian nộp hồ sơ dự thầu tối thiểu sau 15
ngày kể từ ngày kết thúc phát hành hồ sơ mời thầu.

9.5.3 B

c 3: T ch c đ u th u
Nội dung công vi c gồm:
Chu n b và m th u:
Sau cuộc họp công khai ở Bước 2 các nhóm cộng đồng, hội đoàn thể dự thầu dự kiến nhân
công, nguyên vật li u, chi phí... và hoàn thi n hồ sơ dự thầu để nộp lên BPT xã trong thời
hạn nộp hồ sơ dự thầu.
BPT xã tiến hành nhận Hồ sơ dự thầu và mở thầu khi hết hạn nhận hồ sơ dự thầu theo quy
định (biên bản mở hồ sơ dự thầu theo Mẫu 9.5). Vi c mở thầu được tiến hành công khai
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trong cuộc họp do BPT xã ch trì tại thôn hoặc tr sở xã nơi đăng thông báo mời thầu với
sự tham gia c a đại di n thôn nơi có công trình xây dựng, BPT xã, BGS xã, đại di n các
Nhà thầu cộng đồng và các thành phần có liên quan. Các thông tin cơ bản tại buổi mở thầu
gồm: Tên gói thầu, qui mô gói thầu, tên các nhà thầu cộng đồng do Trưởng Ban, Phó Ban
hoặc thành viên Ban PTX (người ch trì) đọc công khai để tất cả mọi người tham dự được
biết và ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ghi chép đầy đ theo Mẫu
9.6)
Xét th u:
BPT xã, cộng đồng tham dự thầu (Đại di n hoặc tất cả các thành viên), người dân và các
bên có liên quan tham gia xét thầu.
Thành phần tham gia xét thầu: Trưởng Ban, Phó Ban hoặc thành viên Ban PTX; đại di n
Ban Giám sát xã; cộng đồng tham dự thầu (Đại di n hoặc tất cả các thành viên), người dân
trong thôn bản trực tiếp hưởng lợi công trình, những người hoặc tổ chức có liên quan.
Địa điểm tổ chức xét thầu: Tại thôn (hoặc xã) được thông tin trong thông báo mời thầu; sử
d ng nhà văn hoá thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, tr sở UBND xã ..... để tiến hành xét
thầu.
Biên bản xét thầu theo Mẫu 9.6.
Sau khi có kết quả xét thầu, BPT xã trình lên UBND xã phê duy t theo Mẫu 9.8.
UBND xã phê duy t kết quả trúng thầu theo Mẫu 9.9.
Th

ng th o h p đ ng

Đây là bước quan trọng, trên cơ sở dự thảo hợp đồng có trong hồ sơ mời thầu; trước khi ký
hợp đồng, BPT xã sẽ mời tổ (nhóm), tổ chức trúng thầu đến để thương thảo hợp đồng.
Trong quá trình thương thảo nếu có vấn đề gì chưa thống nhất, hoặc đã thống với tất cả các
nội dung trong dự thảo, phải thể hi n bằng Biên bản thương thảo hợp hợp đồng.
Trong quá trình thương thảo, BPT xã có trách nhi m giải thích rõ m c đích, Ủ nghĩa và
nhi m v cần thực hi n c a nhà thầu để tổ (nhóm), tổ chức trúng thầu hiểu rõ công vi c
cần làm gồm (nhưng không giới hạn): Khối lượng công vi c phải làm; giá trị và cơ sở
thanh toán; ghất lượng công vi c phải đạt được và điều ki n nghi m thu, ký kết biên bản
nghi m thu công trình; Danh sách thành viên nhóm dự thầu cộng đồng;
Kết quả thương thảo được ghi lại thành biên bản theo Mẫu 9.17.

9.5.4 B

c 4: Ký h p đ ng
 Sau khi thương thảo đi đến thống nhất, BPT xã chuẩn bị dự thảo hợp đồng theo Mẫu 9.4.6
trong Bộ Hồ sơ mời thầu (Mẫu 9.4), tổ chức đoàn thể hoặc nhóm hộ/người dân cử đại di n
để ký kết vào Hợp đồng;
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 Hợp đồng giữa BPT xã ký trực tiếp với tổ chức đoàn thể hoặc nhóm hộ gia đình/ người
dân thực hi n gói thầu và không yêu cầu có dấu c a bên nhận thầu;
 Sau khi hợp đồng được ký kết, BPT xã tạm ứng cho bên nhận thầu tối thiểu 20% giá trị
hợp đồng (nhưng không vượt quá kế hoạch tài chính hoặc dự toán năm bố trí cho gói thầu).
(Ph l c kèm theo hợp đồng phải bao gồm các nội dung như: phạm vi, số lượng, khối
lượng công vi c phải thực hi n, thời gian phải hoàn thành, yêu cầu về chất lượng phải đạt
được, điều ki n để nghi m thu và dự toán c a các hạng m c công vi c).

9.5.5 B

c 5: Đăng thông báo trao h p đ ng
BPT xã thông báo kết quả trúng thầu tới cộng đồng dân cư theo hình thức: dán thông báo
trên bảng tin c a xã, thôn hoặc đọc trên loa phóng thanh c a xã, thôn.

9.5.6 X lý tình hu ng trong đ u th u
Xử lý các tình huống trong đấu thầu cộng đồng:
 BPT xã cần có những nỗ lực cần thiết để đảm bảo hết thời hạn đóng thầu có thể nhận được
nhiều hồ sơ dự thầu. Nhưng nếu do trường hợp bất khả kháng mà khi hết thời hạn đóng
thầu, ch có một nhà thầu (01 tổ, nhóm hoặc 01 tổ chức đoàn thể dự thầu) thì BPT xã phải
thông báo lại và gia hạn thời gian đóng thầu.
 Trường hợp hết thời hạn đóng thầu không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu: BPT xã phải
thông báo lại và gia hạn thời gian đóng thầu.
 Kinh phí tiết ki m được trong đấu thầu: Được phân bổ lại cho xã để thực hi n trong kế
hoạch tiếp theo.
 Giá dự thầu theo quy định là bằng số và viết bằng chữ, nếu có sự sai khác thì giá viết bằng
chữ là là giá chính thức để xét thầu.
 Trường hợp bản chi tiết có sai l ch về số học, trong quá trình xét thầu BPT xã cần phải tính
toán, kiểm tra để sửa cho chính xác.
 Các trường hợp khác: Lưu Ủ trong tiêu chí xét thầu đã nêu đầy đ .
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9.6 QU N Lụ H P Đ NG, GIÁM SÁT, NGHI M THU
VÀ V N HÀNH
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9.6.2 Công tác giám sát thi công gói thầu cộng đồng ........................................................ 22
9.6.3 Nghi m thu và bàn giao công trình ........................................................................... 23
9.6.4 Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và bảo hành........................................................... 24
9.6.5 Quyết toán và thanh lý hợp đồng .............................................................................. 24
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9.6.1 Qu n lý h p đ ng
 BPT xã chịu trách nhi m quản lý hợp đồng và giám sát vi c thực hi n hợp đồng theo các
điều khoản trong hợp đồng đã kỦ để đảm bảo rằng công trình được xây dựng theo đúng
tiến độ và chất lượng yêu cầu.
 BPT xã phải thanh toán đầy đ và kịp thời cho nhà thầu cộng đồng và theo dõi, giám sát
vi c chi trả cho các thành viên trong cộng đồng để đảm bảo mỗi thành viên được nhận số
tiền theo đúng công sức đóng góp c a mình.
 BPT xã phải ghi chép và lưu giữ đầy đ các tài li u liên quan đến quá trình đấu thầu cũng
như quản lý hợp đồng để thuận ti n cho quá trình theo dõi, kiểm tra, giám sát c a các cơ
quan có thẩm quyền.
 Xử lý các tình huống trong quản lý hợp đồng: Một số tình huống phát sinh trong quá trình
thực hi n hợp đồng thường xảy ra:
 Thay đổi theo qui định c a Nhà nước: Không được phép bổ sung vào hợp đồng ví d :
Nhân công, mức lương, vv... (vì là hợp đồng trọn gói).
 Thay đổi, bổ sung về khối lượng: Trường hợp bổ sung, phát sinh tăng, giảm về khối lượng
cần phải lập biên bản, báo cáo UBND huy n, t nh, CPO và NHTG để xin ý kiến bổ sung
hợp đồng.


Những r i ro khác có thể xảy ra: Đều phải được lập và báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét và quyết định.

9.6.2 Công tác giám sát thi công gói th u c ng đ ng
9.6.2.1 Giám sát thi công
 Giai đoạn chuẩn bị thi công: Bàn giao mặt bằng thi công....Nghi m thu vật li u đưa vào thi
công (đối với các loại vật tư, vật li u đưa vào thi công cần phải chứng minh được nguồn
gốc, xuất xứ hàng hoá, vật li u đưa vào xây dựng công trình).

9.6.2.2 Đ i t



Giai đoạn thực hi n thi công: Giám sát thi công và nghi m thu các hạng m c thi công
công trình (nghi m thu chuyển bước, nghi m thu hạng m c công trình hoàn thành, nghi m
thu khối lượng thanh toán vv...).



Giai đoạn kết thúc: Nghi m thu bàn giao hoàn thành công trình đưa vào sử d ng.

ng th c hi n
Các đối tượng tham gia giám sát thi công gồm:
 BGS xã: BGS xã chịu trách nhi m giám sát tiến độ và chất lượng thi công, tổng hợp các
vấn đề sai phạm trong quá trình thi công (nếu có) để cùng bàn bạc với BPT xã và Nhà thầu
cộng đồng khắc ph c, xử lý. ( Xem M c 10.2.1 trong Quyển 10: Giám sát cộng đồng và
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Vận hành - Bảo trì c a Bộ Sổ tay hướng dẫn thực hi n Dự án GNTN về chức năng, nhi m
v và quy trình thành lập BGS xã)
 Giám sát c a ch đầu tư: Cán bộ BPT xã là những người có đ trình độ, năng lực thực hi n
công tác giám sát kỹ thuật. Có đ h thống sổ sách, biên bản..... để theo dõi, giám sát thực
hi n thi công công trình theo hợp đồng đã kỦ kết.
 Giám sát c a nhà thầu cộng đồng thực hi n hợp đồng: Do chính nhà thầu cộng đồng trúng
thầu cử ra, trực tiếp theo dõi, kiểm tra công vi c, chất lượng công vi c c a tổ, nhóm.
 Người dân hưởng lợi: Người dân hưởng lợi (người dân sinh sống tại địa bàn có công trình
xây dựng theo hợp đồng đấu thầu cộng đồng hoặc có lợi ích liên quan đến công trình đó)
có thể giám sát tiến độ thực thi các công trình. Tất cả các thông tin thích hợp liên quan tới
HP1 – Phát triển CSHT cấp xã thuộc Dự án GNTN được công khai ở tr sở UBND xã
hoặc nơi công cộng c a thôn bản nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hi n giám sát.
9.6.2.3 Hình th c giám sát
 Giám sát thực địa về tiến độ và chất lượng c a từng công trình thi công, đồng thời kịp thời
báo cáo BPT xã để giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công;
 Giám sát theo Sổ nhật ký giám sát và Sổ nhật ký thi công và Cán bộ giám sát phải ký vào
Sổ nhật ký thi công;
 Người dân hưởng lợi nếu có phát hi n sai phạm hoặc thắc mắc trong quá trình thi công
công trình có thể kiến nghị với BPT, BGS xã để được giải quyết.
9.6.2.4 M u tham kh o công tác giám sát
Tham khảo mẫu 8.5 và 8.6 - Sổ nhật ký giám sát và Sổ nhật ký thi công trong Phụ lục
Quyển 8: Xã làm chủ đầu tư.

9.6.3 Nghi m thu và bàn giao công trình
9.6.3.1 Thành ph n tham gia nghi m thu và bàn giao công trình bao g m:
Sau khi công trình hoàn thành vi c thi công, cần tổ chức nghi m thu, bàn giao công trình.
Th t c nghi m thu, bàn giao như sau:
 Thành phần tham gia nghi m thu: BPT xã (ch trì), đại di n Ban Giám sát xã, trưởng thôn
bản có công trình, đại di n bên hưởng lợi (VD: nhà trường đối với công trình lớp học); đại
di n bên thi công công trình. Ban PTX có thể mời đại di n các bên có liên quan tham gia
chứng kiến nghi m thu (huy n,...).
 Công trình hoàn thành được chính thức bàn giao “Tay ba” gồm Ch đầu tư - Bên thi công Người hưởng lợi ngay tại cuộc nghi m thu với điều ki n: Công trình đã được thực hi n
như trong hợp đồng ..... Chất lượng thực hi n công trình đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ
thuật đề ra......
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 Các cam kết về chất lượng, bảo hành; quy chế quản lý, vận hành và bảo trì công trình, kinh
phí vận hành bảo trì c a công trình (nếu có) vv...
 Biên bản nghi m thu được các bên tham gia ký kết.
9.6.3.2 Căn c nghi m thu vƠ bƠn giao đ a vƠo s d ng
 Công trình đã được thi công theo đúng bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật và dự toán c a Nhà thầu
trúng thầu đã được phê duy t;
 Biên bản nghi m thu bàn giao (theo Mẫu 9.15) phải có chữ ký xác nhận c a các bên liên
quan.
9.6.3.3 Cam k t c a nhà th u c ng đ ng khi bàn giao công trình
 Nhà thầu cộng đồng phải có văn bản cam kết bảo hành công trình theo quy định tùy theo
tính chất công trình, ví d bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghi m thu; nội
dung bảo hành cam kết tiến hành sửa chữa công trình nếu hư hỏng trong thời gian bảo
hành bằng chi phí c a Nhà thầu cộng đồng đó, trừ trường hợp thiên tai bất khả kháng;
 Nhà thầu cộng đồng ký cam kết bảo hành công trình trong thời gian quy định (tối thiểu là 1
năm). Giá trị bảo lãnh bảo hành sẽ được hướng dẫn c thể trong hợp đồng.
 Thôn bản hoặc nhóm hộ hưởng lợi phải có cam kết chịu trách nhi m, có quy chế quản lý,
vận hành và bảo trì công trình.

9.6.4 Ki m soát thanh toán v n đ u t và b o hành
 Hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thông qua h thống ngân hàng và kho bạc, quy
trình nhận tạm ứng vốn, thanh toán cho nhà thầu c a BPT xã đã được nêu chi tiết trong
Quyển 3 và Quyển 8.
 Trong quá trình triển khai gói thầu, BPT xã phải hướng dẫn c thể cho Nhà thầu cộng đồng
các yêu cầu về quy trình, th t c xin tạm ứng, thanh toán, các biểu mẫu phải sử d ng như:
đề nghị tạm ứng, chứng từ mua bán, bảng chấm công ... (sử d ng các mẫu biểu trong ph
l c) để trình lên BPT xã thanh quyết toán;
 Căn cứ vào lịch biểu thanh toán trong hợp đồng, Nhà thầu cộng đồng làm Giấy đề nghị
thanh toán (theo Mẫu 9.11) gửi lên BPT xã để được thanh toán theo đúng tiến độ.

9.6.5 Quy t toán và thanh lý h p đ ng
BPT xã phối hợp và hướng dẫn Nhà thầu cộng đồng chuẩn bị một bộ hồ sơ quyết toán bao
gồm:
 Biên bản nghi m thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử d ng (theo Mẫu 9.15);
 Đề nghị thanh lý (theo Mẫu 9.16 kèm theo các chứng từ cần thiết);
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 Biên bản thanh lý hợp đồng (theo Mẫu 9.17).
Dựa trên các chứng từ và hồ sơ hợp l , BPT xã tiến hành quyết toán và thanh lý hợp đồng
cho Nhà thầu cộng đồng.
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M u 9.1 B n d toán đ u t công trình
UBND Xẩ ầầầầầ.

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

BPT xã .............

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc

Số: ………… /TTr-BPTX

-----------***-----------

___________

D

………., ngày …. tháng …năm ……

TOÁN Đ U T

CỌNG TRỊNH ầầầầầầầ.

Kính g i: UBND xã…………………………
Căn cứ vào Sổ tay Hướng dẫn thực hi n Dự án GNTN
Căn cứ ………………………………………………………………………………………..
Căn cứ ………………………………………………………………………………………..
Căn cứ ………………………………………………………………………………………..
I. BPT xã l p d toán đ u t công trình nh sau:
1. Tên công trình:
2. Ch đầu tư: UBND xã y quyền cho BPT xã thực hi n các nhi m v c a ch đầu tư.
3. Quy mô công trình:
4. Địa điểm xây dựng:
5. M c tiêu và nội dung đầu tư xây dựng (ch số kỹ thuật...., theo tiêu chuẩn......):
6. Thời gian dự kiến khởi công - hoàn thành:
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu có sự tham gia c a cộng đồng
8. Bản vẽ thi công (kèm theo) theo thiết kế mẫu (hoặc thiết kế điển hình) c a Dự án:
9. Tổng hợp chi phí xây dựng (có thể lập thành biểu riêng, kèm theo):

TT

Tên h ng m c

Đ nv

Đ nh
m c
(cho 1
ĐVT)

(1)

(2)

(3)

(4)

A

CHI PHÍ V T
LI U (VL.)

1

Xi măng

S
l

ng
(5)

Kh i
l ng

Đ n giá
(1.000 đ ng)

Thành ti n
(1.000 đ ng)

Ghi
chú

(6)

(7)

(8)

(9)

Tấn
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TT

Tên h ng m c

Đ nv

Đ nh
m c
(cho 1
ĐVT)

(1)

(2)

(3)

(4)

2

Đá dăm

M=

3

Cát

m3

4

Thép

Kg

5

Gạch

Viên

6

Gỗ, ván khuôn

S
l

ng
(5)

Kh i
l ng

Đ n giá
(1.000 đ ng)

Thành ti n
(1.000 đ ng)

Ghi
chú

(6)

(7)

(8)

(9)

m3

…
B

CHI PHÍ MÁY
THI CÔNG
(MTC)

1

Máy trộn bê tông

ca

2

Máy cắt uốn thép

ca

3

Máy đầm

ca

…
C

CHI PHÍ NHÂN
CÔNG (NC)

1

Nhân công đào

công

2

Nhân công đắp

công

3

Nhân công đổ bê
tông
…

D

CHI PHÍ QU N
LÝ (chi m 6%
t ng giá tr ) (s
d ng cho chi phí
ho t đ ng gia tăng
c a BPT xã)
T NG C NG

II. Ban Phát tri n xãầầầầầầầđ ngh nh sau:
1. Nguồn vốn c a Dự án:
+ Chi phí vật li u ………………….…VNĐ;
+ Chi phí máy thi công........................VNĐ;
+ Chi phí nhân công.............................VNĐ;
+ Chi phí quản lỦ:…………………...VNĐ; (chiếm 6% tổng giá trị).
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2. Dự kiến mức đóng góp c a nhân dân:……………..VNĐ (nếu đóng góp nhân công, vật
liệu…thì ghi rõ và quy ra tiền), gồm:
+ Nhân công: ................................VNĐ
+ Vật li u thi công: .......................VNĐ
+ Tiền mặt: ....................................VNĐ
Ban Phát triển xã………………đề nghị UBND xã phê duy t./.
Nơi nhận:

BAN PHÁT TRI N XÃ

- Như trên;
- ………;

- Lưu VP
Ghi chú v thông tin b ng t ng h p chi phí xây d ng:
 (4) là định mức được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền (hoặc tương đương giá trị thị
trường) về lượng vật li u, máy móc thi công, nhân công cho 1 đơn vị tính – ĐVT (1km
kênh mương, 1km đường giao thông; 1 công trình nhà văn hóa…);
 (5) là số lượng thực tế c a công trình (ví d : 3km đường, 2 km kênh, 5 cống…);
 (6) là khối lượng (VL, MTC, NC) = (4)*(5)
 (7) là đơn giá VL, MTC, NC được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền;
 (8) Tổng chi phí thành tiền = (6)*(7).
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M u 9.2 T trình xin phê duy t D toán công trình, Tiêu chí d th u, Xét th u và
H s m i th u
UBND XÃ .................

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc

BPT xã .............
Số: ………… /TTr-BPTX

………., ngày …. tháng …năm ……

T

TRÌNH

V/v xin phê duy t D toán công trình, Tiêu chí d th u, Xét th u và H s m i
th u..........................
Kính g i: U ban nhơn dơn xưầầầầầầầầầầ.
 Căn cứ Sổ tay Hướng dẫn thực hi n dự án Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên
 Căn cứ Bản dự toán đầu tư công trình....ngày..... tháng ..... năm ...... c a ...
 Căn cứ vào kết quả thẩm định c a BQLDA huy n… tại công văn số …. ngày
….tháng…năm… đối với bản vẽ và dự toán c a công trình….
BPT xã .............. trình UBND xã phê duy t Bản dự toán, tiêu chí dự thầu, xét thầu và Hồ
sơ mời thầu công trình....với các nội dung như sau:
1. Tên công trình: ...................................................................................................................
2. Tên ch đầu tư: ..................................................................................................................
3. M c tiêu đầu tư xây dựng: .................................................................................................
4. Địa điểm xây dựng: ...........................................................................................................
5. Di n tích sử d ng đất: ........................................................................................................
6. Tổng mức đầu tư: ...............................................................................................................
7. Nguồn vốn đầu tư c a dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên là………..tri u đồng
và nhân dân đóng góp……………tri u đồng.
8. Hồ sơ mời thầu: (có tiêu chí dự thầu, xét thầu kèm theo)

Bộ hồ sơ mời thầu (kèm theo) bao gồm các nội dung sau: (lập theo Mẫu 9.4)
 Phần 1: Thông báo mời thầu c a BPT xã
 Phần 2: Biên bản họp thành lập nhóm cộng đồng dự thầu
 Phần 3: Mẫu đơn dự thầu thi công
 Phần 4: Giới thi u về công trình (gói thầu)
 Phần 5: Mô tả ngắn gọn cách tổ chức thực hi n
 Phần 6: Mẫu hợp đồng thi công
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 Phần 7: Tiêu chí dự thầu, xét thầu
9. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu có sự tham gia c a cộng đồng
10. Hình thức lựa chọn nhà thầu: .............................................................................................
11. Thời gian thực hi n: ...........................................................................................................
12. Các nội dung khác: ............................................................................................................
BPT xã kính trình UBND xã ............. xem xét và quyết định.
Nơi nhận:

TR

NG BAN PHÁT TRI N XÃ

- Như trên;
- Lưu VT
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Tiêu chí d th u c ng đ ng và tiêu chí xét th u công trình......
(kèm theo tờ trình............ ngày .... tháng ... năm ... của ....)
I. Tiêu chí d th u c ng đ ng.
1. Nhóm hộ, nhóm người dân tham gia đấu thầu cộng đồng có thành viên là cư dân thường
trú tại địa bàn xã. Trường hợp cần người có tay nghề, kỹ thuật mà tại xã không có thì có
thể thuê, mời người ở nơi khác tham gia nhóm;
2. Người dân sẽ tự thành lập nhóm để tham dự đấu thầu và thi công các công trình trên cơ
sở tự nguy n, cùng m c đích và tự xây dựng quy định (quy chế) cho từng nhóm (không
cần phải đăng kỦ kinh doanh, chứng ch hành nghề, tài khoản). Cần có Biên bản cuộc họp
thành lập nhóm (xem Mẫu 9.4.2) trong đó có danh sách các thành viên và tên trưởng nhóm
có chữ ký c a Trưởng nhóm được bầu và Trưởng thôn và đại di n các thành viên);
3. Người đại di n hoặc trưởng nhóm: bắt buộc phải là người có hộ khẩu thường trú tại địa
bàn xã, có uy tín trong cộng đồng người dân; có tay nghề trong vi c thi công xây dựng,
biết tổ chức thi công, có kinh nghi m thi công;
4. Có lực lượng lao động có sức khoẻ; có tay nghề. Dự án khuyến khích các nhóm huy
động được nhiều lao động là người dân tộc thiểu số, nữ giới nhưng có thể thuê nhân công
kỹ thuật ngoài địa bàn xã;
5. Nhóm không hợp l khi có thành viên là người đang bị điều tra vì vi phạm pháp luật, có
t nạn xã hội.
II. Tiêu chí xét th u.
1. Hồ sơ dự thầu đảm bảo đ nội dung theo yêu cầu c a hồ sơ mời thầu.
2. Giá chào thầu: Thấp nhất sẽ được lựa chọn để xét trúng thầu.
3. Các nội dung tiếp theo để xét thầu
3.1. Tổ chức và nhân lực nhà thầu:
- Số lượng lao động: huy động được nhiều lao động thực hi n thi công công trình, trong
đó số lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ nhiều hơn.
- Khả năng tổ chức nhóm cộng đồng thi công tốt hơn.
3.2. Kỹ thuật:
- Khả năng, hiểu biết về thi công xây dựng.
- Bi n pháp tổ chức thi công đảm bảo yêu cầu thiết kế, có hi u quả hơn.
3.3. Thời gian thực hi n thi công: Thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ngắn nhất.
Trường hợp giá dự thầu bằng nhau thì sẽ xét tiếp các nội dung:...........................
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M u 9.3 Quy t đ nh phê duy t D toán công trình, H s m i th u, Tiêu chí d th u
và Tiêu chí xét th u
UBND XÃ .................

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

Số:………/QĐ-UBND

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
------------………., ngày …. tháng …năm ……

QUY T Đ NH C A UBND XÃ
Phê duy t D toán công trình, H s m i th u, Tiêu chí d th u và Tiêu chí xét
th ucông trình...........................................................
UBND xã ..............................................
- Căn cứ chức năng, nhi m v và cơ cấu tổ chức c a UBND xã;
- Căn cứ chức năng, nhi m v BPT xã, Dự án GNTN;
- Căn cứ ……………………………………………………………………………………..
- Căn cứ ……………………………………………………………………………………..
- Căn cứ ……………………………………………………………………………………..
Xét đề nghị c a……. tại Tờ trình số... ngày... về vi c đề nghị phê duy t Dự toán công
trình, Hồ sơ mời thầu, Tiêu chí dự thầu và Tiêu chí xét thầu c a BPT xã.........................
Báo cáo kết quả thẩm định Dự toán đơn giản c a Tổ thẩm định ngày.........................

QUY T Đ NH
Đi u 1. Phê duy t Dự toán công trình, Hồ sơ mời thầu, Tiêu chí dự thầu và Tiêu chí xét
thầu dự toán đầu tư, tiêu chí dự thầu, xét thầu công trình ...................................... với các
nội dung ch yếu sau:
[Lưu Ủ: tùy theo tính chất c a TDA mà nêu rõ các thông tin thích hợp như dưới đây]

1. Tên công trình: .....................................................................................................................
2. M c tiêu đầu tư xây dựng: ...................................................................................................
3. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................................
4. Di n tích sử d ng đất: ..........................................................................................................
5. Tổng mức đầu tư: .................................................................................................................
6. Nguồn vốn đấu tư c a dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên là…..tri u đồng và nhân
dân đóng góp……tri u đồng.
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7.Hồ sơ mời thầu: (có tiêu chí dự thầu, xét thầu kèm theo)
Bộ hồ sơ mời thầu (kèm theo) bao gồm các nội dung sau:
-

Phần 1: Thông báo mời thầu c a BPT xã

-

Phần 2: Biên bản họp thành lập nhóm cộng đồng dự thầu

-

Phần 3: Mẫu đơn dự thầu thi công

-

Phần 4: Giới thi u về công trình (gói thầu)

-

Phần 5: Mô tả ngắn gọn cách tổ chức thực hi n

-

Phần 6: Mẫu hợp đồng thi công

-

Phần 7: Tiêu chí dự thầu, xét thầu

8. Thời gian thực hi n: ............................................................................................................
9. Các nội dung khác: .............................................................................................................
Đi u 2. Giao Ban Phát triển xã ..... tổ chức lựa chọn, xét thầu.
Đi u 3. Các ông (bà) Trưởng BPT xã, cán bộ chuyên môn c a xã có liên quan;
Trưởng thôn bản căn cứ quyết định thi hành./
Nơi nhận :
- Như Điều 3
- ...
- Lưu: VP
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M u 9.4 B h s m i th u thi công công trình

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
------------Y BAN NHÂN DÂN XÃ ..................
BAN PHÁT TRI N XÃ ..........................

H

S

M I TH U THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Hình th c đ u th u
Đ U TH U C NG Đ NG

Tên gói th u .......................................................................
Xã ....................... - Huy n .................... - T nh ...................
Mã số hợp đồng: .................................

(Trang bìa)

...................., ngày …. tháng … năm 20......
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M u 9.4.1: Thông báo m i th u c a Ban PTX
UBND XÃ .......................

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

BAN PHÁT TRI N XÃ

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
------------..............., ngày ....... tháng ....... năm .........

THÔNG BÁO C A BAN PHÁT TRI N XÃ
V vi c m i th u thi công công trình/ti u d án: ..............
Chính ph Vi t Nam nhận được một khoản tín d ng số ..........c a Hi p hội Phát triển
Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) trị giá ...... tri u USD dành cho Dự án ......
Một phần khoản tín d ng này được đầu tư cho ..............được triển khai tại xã
.............. - huy n ........... - t nh ................. Trong nội dung kế hoạch được phê duy t năm
20...., Công trình/tiểu dự án ............................................. sẽ được xây dựng.
Ban Phát triển xã ...... xin thông báo cho toàn thể bà con nhân dân trong xã được biết
và tham dự đấu thầu để tổ chức thi công tiểu dự án nói trên; Ban Phát triển xã kính mời
các hộ gia đình, các nhóm hộ và cộng đồng nhân dân, các tổ chức đoàn thể tham dự chào
giá cho vi c xây dựng công trình/ tiểu dự án với những thông tin c thể như sau:
1.Tóm t t n i dung công vi c
.....................................................
2. Giá tr xây l p công trình
Tổng giá trị: ..........................VNĐ
Trong đó: Nguồn vốn Ngân hàng Thế giới: .......................VNĐ
Nguồn vốn nhân dân đóng góp: ........................VNĐ
3. Th i gian vƠ đ a đi m phát m u h s chƠo giá
Hồ sơ được phát mi n phí và không hạn chế cho các hộ gia đình/nhóm hộ/cộng đồng
có quan tâm từ ngày ...../........./20...tại tr sở UBND xã ................
4. Th i gian vƠ đ a đi m n p h s chƠo giá
Các hộ gia đình/nhóm hộ/cộng đồng đăng ký thi công nộp lại hồ sơ chào giá trước
.... giờ, ngày ........./......./20....
Địa điểm nhận hồ sơ: .......................... (thông thường địa điểm nhận hồ sơ là thôn
bản có tiểu dự án)
5. Th i gian vƠ đ a đi m xét th u
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Thời gian mở thầu và bình xét thi công: ..................(Thời gian nên xác định thuận
tiện cho người dân tham dự; thông thường địa điểm bình xét hồ sơ là thôn bản có tiểu dự
án)
Ban Phát triển xã xin thông báo cho toàn thể bà con nhân dân được biết.
Nơi nhận:

TR

NG BAN PHÁT TRI N XÃ

- Các trưởng thôn bản;
- UBND xã;
- Ban PTX;
- Niêm yết công khai tại xã;
- Lưu VT.
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M u 9.4.2: Biên b n h p thành l p nhóm c ng đ ng d th u

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
-------------

BIÊN B N
T ch c h p thành l p t (nhóm) đ u th u công trình
Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm ...., tại ... địa điểm .... thôn ... xã .., chúng tôi tiến
hành tổ chức họp để thành lập tổ nhóm tham dự đấu thầu công trình: .......................
Thành phần tham dự: .........(những người có nguy n vọng muốn được dự đấu thầu
thi công công trình: .....................................)
Người ch trì: Ông (Bà): ........................... (Người có uy tín hoặc...) Ch trì.
Thư kỦ do nhóm cử (bầu): ông (bà)..........
Nội dung cuộc họp: Thành lập tổ (nhóm) tham dự đấu thầu công trình:...... ; Bầu
trưởng nhóm, lập danh sách thành viên; đưa ra các quy định c a tổ (nhóm) để thực hi n.

N i dung
Sau khi nghe ông (bà): .................... phổ biến thông báo mời thầu, tiêu chí dự thầu,
xét thầu c a xã ........
Để tham dự đấu thầu cả nhóm phải tổ chức họp và thành lập tổ (nhóm) tham dự đấu
thầu thi công công trình: ...................
I. N i dung th nh t: T ch c t (nhóm) d th u.
1. Bầu trưởng nhóm
-Ý kiến 1 (của ai): Đề nghị bầu ông .............. làm trưởng nhóm. LỦ do đưa ra:
...............................................
-Ý kiến 2 (của ai): Đề nghị bầu ông .............. làm trưởng nhóm. LỦ do đưa ra:
...............................................
* Biểu quyết: có …..% số người nhất trí bầu ông: .......... làm trưởng nhóm.
(Có Bảng danh sách nhóm kèm theo)
II. N i dung th hai: Các quy đ nh chung c a t , (nhóm).
(Nội dung này hoàn toàn căn cứ vào thực tế khi các nhóm tổ chức họp, thảo luận,
các ý kiến đưa ra được phản ánh vào trong biên bản họp và đi đến thống nhất).
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Ch yếu tập trung vào nội dung sau:
1. Quy định về nghĩa vụ
Quy định chung:
- ....................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................
Các quy định riêng:
- Trưởng nhóm..............................................................................................................
- ...................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................
2. Quy định về quyền lợi
Trưởng nhóm: ...............................................................................................................
Thành viên nhóm: .........................................................................................................
3. Các v n đ khác: ....................................................................................................
.......................................................................................................................................
Biên bản được lập hồi ..... giờ, ngày ..... tháng .... năm ....., được đọc cho tất cả mọi
người cùng nghe và thông qua. Biên bản được lập thành .... bản và là cơ sở để nhóm thực
hi n các công vi c tiếp theo nếu trúng thầu.

Đ I DI N CÁC THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TR

NG NHÓM

(Ký, ghi rõ họ tên)

TR

NG THÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

1..................................................
2..................................................
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M u 9.4.3: Đ n d th u thi công

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
------------.................., ngày … tháng …. năm .......

Đ ND

TH U

Kính g i: Ban Phát tri n xã ............................
Chúng tôi/tôi là:........................ Đại di n cho nhóm hộ, nhóm lao động tại thôn
............... xã ............. huy n ............
Sau khi nhận được thông báo mời thi công và hồ sơ mời chào thầu thi công công
trình .................................. c a Ban Phát triển xã......................., với vi c tính toán hợp lý
các bi n pháp thi công, tính toán chi phí thực tế, tôi xin đề nghị được thi công công trình
trên với giá chào thầu là: ............... VNĐ.
Bằng ch : ................................................................................
Đơn chào thầu c a tôi được gửi kèm cùng với bản giải thích ngắn gọn cách tổ chức
thực hi n, bản kê chi tiết các hạng m c chào thầu, danh sách các hộ, người lao động và
giới thi u về năng lực, kinh nghi m c a những người tham gia thi công để BQLDA xã
xem xét, đánh giá.
Đề nghị Ban Phát triển xã............. sớm xem xét.

THAY M T NHÓM
( Ký, ghi rõ họ tên)

* L u Ủ: Tất cả hồ sơ c a nhóm cộng đồng nộp cho Ban Phát triển xã (bao gồm đơn xin
tham dự thi công, bản tính toán dự thầu,... có thể viết, vẽ tay, không nhất thiết phải đánh
máy).
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M u 9.4.4: Gi i thi u v công trình (gói th u)

GI I THI U V CÔNG TRÌNH (GÓI TH U)
1- Gi i thi u và mô t chung v công trình
- Tên công trình: ………………………….
- Địa điểm, vị trí xây dựng: .................................................
- Quy mô công trình: ...........................................................
- Khối lượng ch yếu và các yêu cầu chính về thi công:
.............................................................................................
.............................................................................................
- Các thông tin khác có liên quan: ......................................
2- B n kh i l
TT

ng m i th u

Danh m c công vi c

Đơn vị

Khối
lượng

Đơn
giá

Thành tiền

Ghi chú

Ph n v n d án
I

Hạng mục .......

1

Đào đất.......

M3

2

Đào đá......

M3

3

Đắp......

M3

3

................

4

.................

II

Hạng mục .......

1

Đào đất.......

M3

2

Đào đá......

M3

3

Đắp......

M3

Ph n v n dân góp (n u có)
.....................
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T ng giá chào th u
(Lưu ý : Giá chào thầu do nhóm cộng đồng đưa ra chào giá cho tất cả các hạng mục của
phần hỗ trợ bằng vốn của dự án hỗ trợ; Ban phát triển xã trên cơ sở giá chào thầu phần
Dự án hỗ trợ để bình xét, đánh giá thầu).
3- Th i gian thi công - hoàn thành
Công trình dự kiến được khởi công vào ngày … tháng … năm .. và hoàn thành vào
ngày … tháng … năm …. (...... số ngày lịch). Các nhóm cộng đồng xem xét và đưa ra
phương án, tiến độ hợp lý nhất để thi công.
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M u 9.4.5: Mô t cách t ch c th c hi n

MÔ T NG N G N CÁCH T

CH C TH C HI N

(Các nhà thầu cộng đồng tham gia chào thầu cần mô tả sơ lược các thông tin cơ bản về
công trình như) :
- Tên công trình...............
- Địa điểm xây dựng :........................
- Giới thi u năng lực, kinh nghi m c a nhóm hộ, hộ, trưởng nhóm thợ, các thợ, người lao
động về trình độ, kinh nghi m, năng lực, số lượng và cần phải có danh sách kèm theo có
chữ ký c a hầu hết mọi người tham gia (Đưa vào các tiêu chí cơ bản theo hồ sơ mời thầu
để giới thiệu năng lực).
+ Mô tả ngắn gọn cách tổ chức thi công xây dựng ................
.....................................
+ Biểu chi tiết khối lượng chào giá.
(Theo mẫu của hồ sơ)
+ Thời gian thi công : Từ ngày .... đến ngày..........
+ Các cam kết về tiêu chuẩn chất lượng thi công...............

THAY M T NHÓM
(Ký, ghi rõ họ tên)

* L u Ủ: Tất cả hồ sơ của nhóm cộng đồng nộp cho BQLDA xã (bao gồm đơn xin
tham dự thi công, bản tính toán dự thầu,... có thể trình bày bằng bản viết tay.
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M u 9.4.6: H p đ ng thi công

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
------------H P Đ NG GIAO NH N TH U THI CÔNG
S : ầầầầ/HĐKT
I. Căn c ký h p đ ng.
- Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 20…. c a UBND
huy n .…………. về vi c giao ch tiêu kế hoạch .......;
- Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 20…. c a UBND
xã…………. về vi c phê duy t Dự toán công trình, Hồ sơ mời thầu, Tiêu chí dự thầu và
Tiêu chí xét thầu;
- Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 20…. c a UBND
xã ....... về vi c phê duy t kết quả trúng thầu công trình ...............
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…. tại ……………..
II. Đ i di n các bên giao th u và nh n th u
1. Đại diện bên giao thầu (Bên A)
Ông (bà)………………………………Chức v :……………………..
Địa ch : ……………

Đi n thoại: ……………………….

Có tài khoản số: ………………tại .................. (Ngân hàng).
2. Đại diện bên nhận thầu - cộng đồng (Bên B)
Ông (bà)………………………………Chức v : ………………………..
Địa ch liên h :…………………………… Đi n thoại: …………………
III. N i dung c a h p đ ng giao nh n th u thi công.
1. Tên gói thầu
- Xây dựng mới (hoặc sửa chữa) công trình:………………………………..
………………………………………………………………………………
2. Yêu cầu về khối lượng thực hiện
- Khối lượng thực hi n theo quyết định phê duy t kết quả lựa chọn thầu số:
.................. và hồ sơ trúng thầu kèm theo
3. Giá hợp đồng
- Giá trị hợp đồng là:………………VNĐ
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(Số tiền bằng chữ:………………………………………………..).
(Có phụ biểu trúng thầu kèm theo)
- Hình thức thực hi n hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện
- Thời gian khởi công: .........
- Thời gian hoàn thành: .......... (tính theo ngày lịch)
5. Tiến độ và hình thức thanh toán
- Tiến độ thanh toán:
+ Nhà thầu được tạm ứng sau khi ký hợp đồng ( không quá 50% giá trị hợp đồng),
tương đương số tiền ……….tri u đồng.
+ Thanh toán lần 1: .................
+ Thanh toán lần 2: (có thể lần 3) theo kế hoạch tài chính được giao hàng năm.
- Hình thức thanh toán: ................... (Chuyển khoản hoặc trả bằng tiền mặt).
- Bảo hành công trình: Giá trị bảo hành công trình là 5% giá trị hợp đồng hoàn thành
(được gửi vào tài khoản ngân hàng, được tính lãi trong thời gian bảo hành); thời hạn bảo
hành công trình là không quá 12 tháng.kế
IV. Trách nhi m c a các bên.
1. Biện pháp đảm bảo ký hợp đồng
(Bên giao thầu - Bên A):
- Cung cấp một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật/bản vẽ được duy t cho nhà thầu.
- Cử cán bộ giám sát kỹ thuật thường xuyên tại hi n trường.
- Chịu trách nhi m bổ sung kịp thời các thay đổi về hồ sơ (nếu có).
- Thanh toán cho Bên nhận thầu theo đúng tiến độ và hình thức quy định tại m c
III.5 nêu trên (theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán ... cho nhà thầu).
Bên nhận thầu (Bên B):
- Nhà thầu cộng đồng trúng thầu phải thi công công trình …………..theo đúng hồ sơ
thiết kế/bản vẽ được phê duy t và đảm bảo chất lượng như điểm 2 m c III nêu trên.
- Nếu công trình không đạt yêu cầu về khối lượng, chất lượng, đại di n ch đầu tư
không chấp nhận, nhà thầu cộng đồng phải sửa chữa lại sau đó mới nghi m thu thanh toán;
kinh phí sửa chữa lại do nhà thầu cộng đồng chịu trách nhi m.)
- Có trách nhi m phối hợp với Ban Phát triển xã …. trong vi c huy động và tổ chức
thi công phần vốn nhân dân đóng góp (nếu có) phù hợp với tiến độ.
2. Xử lý khi tranh chấp hợp đồng.
(Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp về hợp đồng thì hai bên phối
hợp thương lượng giải quyết. Nếu hai bên không tự giải quyết được thì cùng báo cáo lên
cấp trên để xin ý kiến giải quyết.)
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Hai bên thống nhất nội dung các điều khoản ghi trong hợp đồng này với sự chứng
kiến c a các bên liên quan.
Bản hợp đồng được kỦ tên và đóng dấu vào ngày …… tháng …. năm 20....
Hợp đồng lập thành ......... bản có giá trị pháp lỦ như nhau (Bên A: ...... bản, Bên B:
........ bản, gửi các bên có liên quan ... bản).
Đ I DI N CH Đ U T
(BÊN A)
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M u 9.4.7: Tiêu chí d th u, xét th u
TIÊU CHÍ D

TH U, XÉT TH U VÀ THÔNG BÁO M I TH U
Công trình ....................................

(kèm theo tờ trình............ ngày .... tháng ... năm ... của ....)
I- Tiêu chí d th u c ng đ ng.
1. Nhóm hộ, nhóm người dân tham gia phải gồm những người có hộ khẩu thường
trú tại địa phương xã. Trường hợp cần người có tay nghề, kỹ thuật mà tại cộng đồng địa
phương không có thì có thể thuê, mời người ở nơi khác tham gia; tổ, nhóm có thể ở các xã
khác cũng được tham gia dự thầu.
2. Người dân sẽ tự thành lập nhóm hộ, nhóm người (có biên bản, danh sách hộ,
trưởng nhóm) để tham dự đấu thầu và thi công các công trình trên cơ sở tự nguy n, cùng
m c đích và tự xây dựng quy định (quy chế) cho từng nhóm.
3. Người đại di n hoặc trưởng nhóm: bắt buộc phải là người có hộ khẩu thường trú
tại địa phương xã, có uy tín trong cộng đồng; có tay nghề trong vi c thi công xây dựng,
biết tổ chức thi công, có kinh nghi m thi công với các công trình tương tự như công trình
này.
4. Có đội ngũ thợ có tay nghề; lực lượng lao động có sức khoẻ.
II. Tiêu chí xét th u.
1- Hồ sơ dự thầu đảm bảo đ nội dung theo yêu cầu c a hồ sơ mời thầu.
2- Giá chào thầu: Thấp nhất sẽ được lựa chọn để xét trúng thầu.
3- Các nội dung tiếp theo để xét thầu (Trường hợp giá dự thầu bằng nhau thì sẽ xét
tiếp các nội dung):.............
3.1- Tổ chức và nhân lực nhà thầu:
- Số lượng lao động: huy động được nhiều lao động thực hi n thi công công trình,
trong đó số lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ nhiều hơn.
- Khả năng tổ chức nhóm cộng đồng thi công tốt hơn.
3.2- Kỹ thuật:
- Khả năng hiểu biết về thi công xây dựng.
- Bi n pháp tổ chức thi công đảm bảo yêu cầu thiết kế, có hi u quả hơn.
3.3. Thời gian thực hi n thi công: Thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, ngắn nhất.
III. Thông báo m i th u:
1. Thông tin c b n v công trình:
- Tên công trình: …
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- Địa điểm xây dựng: Thôn …, xã …
- Quy mô, năng lực: …
2. Giá tr d toán công trình:
 Tổng giá trị gói thầu: ..............đ
 Trong đó: Nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ: ................đ

Nguồn vốn nhân dân đóng góp: .................đ (nếu có).
3. Th i gian vƠ đ a đi m phát m u h s m i th u:
Hồ sơ mời thầu được phát mi n phí và không hạn chế cho các nhà thầu cộng
đồng có quan tâm từ ngày ...../ tháng...../năm..... đến trước .... giờ ngày ..... tháng ........
năm..... Tại ……. (thời điểm đóng thầu).
4. Th i gian vƠ đ a đi m n p h s d th u :
Các các nhà thầu cộng đồng đăng kỦ thi công nộp lại hồ sơ dự thầu trước .... giờ,
ngày ......tháng ….. năm.... (thời điểm đóng thầu).
Địa điểm nhận hồ sơ: ........................
5. Th i gian vƠ đ a đi m xét th u:
Thời gian mở thầu và bình xét thi công: ...............................
xin thông báo cho toàn thể nhân dân được biết.
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M u 9.5 Biên b n m th u
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc

-------------

BIÊN B N M

TH U

Công trình : ........................................................
Mã số gói thầu : ...................

Hôm nay ngày …. tháng .....… năm....., tại thôn ............ xã ..............., chúng tôi tiến
hành mở các hồ sơ chào thầu thi công công trình: ........................................
+ Đ i di n Ban Phát tri n xã ...............
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
+ Đ i di n Ban Giám sát xã:
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
+ Đ i di n thôn ......................:
- Ông (bà): ............................ Trưởng thôn .......................
- Ông (bà): .............................. đại di n nhóm hộ hưởng lợi.
+ Đ i di n c ng đ ng ng

ih

ng l i:

- Ông (bà): ........................ – ............................
- Ông (bà): ........................ – ............................
- Ông (bà): ........................ – ............................
+ Đ i di n các t nhóm c ng đ ng tham d th u:
- Ông (bà): ........................ – .............................Đại di n cho nhóm.
- Ông (bà): ........................ – .............................Đại di n cho nhóm.
- Ông (bà): ........................ – .............................Đại di n cho nhóm.
Sau khi hết hạn nộp hồ sơ chào thầu, vào lúc ......h ngày .... tháng … năm ......., có
......... nhóm cộng đồng trên nộp hồ sơ đăng kỦ dự thầu gói thầu:.....
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* M h s chƠo th u:
Dưới sự chứng kiến c a đại di n các bên tham gia, Ban Phát triển xã tiến hành mở
các hồ sơ dự thầu c a các nhóm cộng đồng, các thông tin ch yếu được tóm tắt như sau :
1- H s nhóm 1: Đại di n ký tên và do nhóm bầu là ông: .............., hồ sơ gồm:
................. (01 bản chính viết tay, đánh máy .....:)
- Đơn dự thầu.
- Các thông tin về năng lực, kinh nghiệm, phương án tổ chức thi công.
- Giá chào thầu : ........................ trong đó...................
- Thời gian thi công : ...............................
2- H s nhóm 2: Đại di n ký tên và do nhóm bầu là ông: .............., hồ sơ gồm:
................. (01 bản chính viết tay, đánh máy)
- Đơn dự thầu.
- Các thông tin về năng lực, kinh nghiệm, phương án tổ chức thi công.
- Giá chào thầu : ........................ trong đó...................
- Thời gian thi công : ...............................
3- H s nhóm 3: Đại di n ký tên và do nhóm bầu là ông: .............., hồ sơ gồm:
................. (01 bản chính viết tay, đánh máy)
- Đơn dự thầu.
- Các thông tin về năng lực, kinh nghiệm, phương án tổ chức thi công.
- Giá chào thầu : ........................ trong đó...................
- Thời gian thi công : ...............................
Buổi mở thầu được tiến hành công khai, đúng theo kế hoạch, các hồ sơ dự thầu c a
nhóm cộng đồng sẽ được Ban Phát triển xã ……….... đưa vào đánh giá và xét thầu.
Buổi mở thầu kết thúc vào hồi ......... giờ, ngày ...... tháng ........ năm ....... Tất cả các
bên tham gia cùng thống nhất với nội dung biên bản này và kỦ tên dưới dây.

CÁC BÊN THAM D
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M u 9.6 Biên b n xét th u
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
------------BIÊN B N XÉT TH U
Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu cộng đồng thi công công trình
...........................................................................
Hôm nay ngày ..... tháng ........ năm ...... tại thôn .......... xã ........., Ban Phát triển xã
ch trì tổ chức họp bình xét các hồ sơ dự thầu c a các nhóm cộng đồng dự thầu thi công
công trình: .......................................................
1- Thành ph n xét th u
Đ i di n Ban phát tri n xã:
- Ông (bà):..................... Chức v .......
- Ông (bà):..................... Chức v .......
Đ i di n Ban Giám sát xã:
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
Đ i di n thôn ................:
Đ i di n c ng đ ng ng

ih

ng l i:

- Ông (bà): ...................... - ...........
- Ông (bà): ...................... - ...........
- Ông (bà): ...................... - ...........
Đ i di n các t nhóm c ng đ ng tham d th u:
- Ông (bà): ........................ – ............................ Đại diên cho .....
- Ông (bà): ........................ – ............................ Đại diên cho .....
- Ông (bà): ........................ – ............................ Đại diên cho .....
2- N i dung cu c h p
Đại di n Ban Phát triển xã phổ biến nội dung cuộc họp; thông báo kết quả mở thầu;
phổ biến tiêu chí dự thầu, xét thầu để xem xét đánh giá hồ sơ c a các nhà thầu cộng đồng.
(gợi ý phương pháp bình xét…. Bỏ phiếu hoặc biểu quyết ......).
Các thông tin được đưa ra công khai :
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H s nhóm 1: Đại di n ký tên và do nhóm bầu là ông: .................., hồ sơ gồm 01
bản chính viết tay (hoặc đánh máy):
- Đơn dự thầu.
- Các thông tin về năng lực, kinh nghi m, phương án tổ chức thi công.
- Giá chào thầu : ........................ trong đó...................
- Thời gian thi công : ...............................
H s nhóm 2: Đại di n ký tên và do nhóm bầu là ông : ................, hồ sơ gồm 01
bản chính viết tay (hoặc đánh máy):
- Đơn dự thầu.
- Các thông tin về năng lực, kinh nghi m, phương án tổ chức thi công.
- Giá chào thầu : ........................ trong đó...................
- Thời gian thi công : ...............................
H s nhóm 3: Đại di n ký tên và do nhóm bầu là ông : ..................., hồ sơ gồm 01
bản chính viết tay (hoặc đánh máy):
-

Đơn dự thầu.

-

Các thông tin về năng lực, kinh nghi m, phương án tổ chức thi công.

-

Giá chào thầu : ........................ trong đó...................

-

Thời gian thi công : ...............................
Sau khi được phổ biến các thông tin trên, các đại biểu dự họp tiến hành thảo luận.
3- Các ý ki n đ a ra
* Ý kiến thứ 1 :

- Ý kiến c a ông (bà): .............. đưa ra là nhóm hộ do ông ...................... là đại di n
trúng thầu với lý do: Giá dự thầu: .......................(Ví dụ: Giá dự thầu ...... Có nhiều
thợ xây có kinh nghiệm vì theo ông (bà) được biết là nhóm này đã thi công 2 - 3
công trình......... Có sử dụng lao động nữ .... vv....)
* Ý kiến thứ 2 :
- Ý kiến c a ông (bà): .............. đưa ra là nhóm hộ do ông ...................... là đại di n
trúng thầu với lý do: .......................(Ví dụ: Có nhiều thợ xây có kinh nghiệm vì theo
ông (bà) được biết là nhóm này đã thi công 4 - 5 công trình......... Có sử dụng lao
động nữ .... vv....)
* Tương tự như vậy các ý kiến tiếp theo về hồ sơ dự thầu của các nhà thầu cộng
đồng được đưa ra và ghi vào biên bản cuộc họp.......................................
4- T ng h p các ý ki n l a ch n
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Sau khi các ý kiến tham gia được thảo luận; so sánh với tiêu chí dự thầu, xét thầu;
ch trì cuộc họp cho biểu quyết lựa chọn nhà thầu cộng đồng trúng thầu.
Nhà thầu (Nhóm hộ) ...................... được đề nghị trúng thầu thi công công trình
……………………… với giá : .................. đồng.
Đề nghị UBND xã xem xét và phê duy t kết quả xét thầu.
Biên bản này được lập vào hồi ... giờ ngày ....... tháng ….. năm ...… và được đọc lại
cho tất cả mọi người thông qua.

Đ I DI N CÁC BÊN THAM D
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M u 9.7 Biên b n th

ng th o h p đ ng
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
------------BIÊN B N TH

NG TH O H P Đ NG

Công trình : ........................................................
Mã số gói thầu : ...................
Hôm nay ngày …. tháng .....… năm....., tại ........... xã ..............., chúng tôi tiến hành
tổ chức cuộc họp thương thảo các nội dung c a Hợp đồng thi công xây dựng công trình:
......................................
Đ i di n Ban Phát tri n xã ...............
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
Đ i di n (ho c nhóm) c ng đ ng trúng th u
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
- Ông (bà): ................................... Chức v :........................
Sau khi công bố Quyết định trúng thầu số ............ ngày .... tháng .... năm ... c a
UBND xã ........
Hai bên tiến hành thương thảo các nội dung c a hợp đồng dựa trên cơ sở dự thảo
hợp đồng được Ban Phát triển xã đưa vào trong hồ sơ mời thầu.
Các nội dung được hai bên tiến hành thương thảo như sau:
1.
2.
3.
4.

Về điều ki n tạm ứng: ..............................................
Về Thanh toán: ....................................................
Về ........................................................................
Về ................................................................................

Các nội dung khác cả hai bên thống nhất như trong dự thảo hợp đồng.
Các nội dung trên được hai bên thống nhất bằng biên bản này, được đưa vào trong
nội dung c a hợp đồng ký giữa hai bên.
Biên bản cuộc họp được lập vào hồi ....... giờ, ngày….tháng….năm….
(Trường hợp nếu nhóm cộng đồng nhất trí với nội dung dự thảo hợp đồng thì lập
biên bản và ghi rõ là đã thống nhất các nội dung như trong dự thảo để làm căn cứ để ký
hợp đồng).
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 55

Quyển 9 – Đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng

Đ I DI N NHÓM TRÚNG TH U
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M u 9.8 T trình xin phê duy t k t qu xét th u
UBND XÃ .................

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

BPT XÃ .........

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc

Số: ……. /TTr - BPTX

--------............, ngày ......... tháng .......... năm 20 ...

T

TRÌNH

V vi c phê duy t k t qu xét th u thi công công trình
....................................................................................................
Kính g i: U ban nhân dân xã ................
- Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 20…. c a UBND huy n
.…………. về vi c giao ch tiêu kế hoạch .......;
- Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 20…. c a UBND
xã…………. về vi c phê duy t Dự toán công trình, Hồ sơ mời thầu, Tiêu chí dự thầu và Tiêu chí
xét thầu;
- Căn cứ biên bản xét thầu….. ngày …. tháng … năm …. c a Ban Phát triển xã ….về vi c
xét thầu thi công công trình ………
Ban Phát triển xã .............. trình UBND xã ............... phê duy t kết quả trúng thầu thi công
công trình/TDA: .............................. với các nội dung như sau :
1. Nhóm hộ trúng thầu: Đại di n nhóm hộ là ông .................... là đại di n cho ....... thợ và
lao động c a thôn (xóm) ..............
2. Giá trị trúng thầu : ..................... đồng,
(Có phụ biểu trúng thầu kèm theo)
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thi công: .................... kể từ ngày ký hợp đồng.
Ban Phát triển xã ….. kính trình UBND xã............. xem xét và quyết định./

Nơi nhận:

TR

NG BAN PHÁT TRI N XÃ

- Như trên;

- ....................
- Lưu VT
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PH BI U KH I L

NG TRÚNG TH U

(Kèm theo Tờ trình ......................................)
TT

Danh m c công vi c

Đơn vị

I

Hạng mục chính...

1

Đào đất.......

M3

1

Đào đá......

M3

3

Đắp......

M3

3

................

4

.................

II

Hạng mục chính .....

1

Đào đắp .......

2

........

3

....................

Khối
lượng

Đơn
giá

Thành tiền

Ghi
chú

M3

T ng giá trúng th u
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M u 9.9 Quy t đ nh phê duy t k t qu trúng th u
UBND xã ..........
/QĐ-UBND

Số:

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
--------............., ngày ......... tháng ......... năm .......
QUY T Đ NH

V vi c phê duy t k t qu trúng th u thi công công trình
..................................................................................
CH T CH U BAN NHÂN DÂN XÃ ..................
 Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 20…. c a UBND huy n
.…………. về vi c giao ch tiêu kế hoạch .......;
 Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …. tháng … năm 20…. c a UBND
xã…………. về vi c phê duy t Dự toán công trình, Hồ sơ mời thầu, Tiêu chí dự thầu và
Tiêu chí xét thầu;
 Xét Tờ trình số:…../TTr-BPTX ngày .... tháng ... năm .... c a ... ......về vi c xin phê duy t
kết quả trúng thầu thi công công trình ..........;
QUY T Đ NH
Đi u 1. Phê duy t kết quả trúng thầu thi công công trình ................ với các nội dung sau:
1. Tên công trình:.........................
2. Quy mô công trình: .......................
3. Nhóm hộ và tên đại di n nhóm hộ trúng thầu: Ông/bà ....................... là Đại di n
......... thợ và lao động c a thôn (bản) ..........
3. Giá trị trúng thầu : .................... đồng (bằng chữ......................................................)
(Có ph l c chi tiết kèm theo).
4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Thời gian thi công: ..................... kể từ ngày ký hợp đồng.
Đi u 2. Giao cho Ban Phát triển xã ...... tổ chức ký hợp đồng thi công, quản lý vi c thực hi n
hợp đồng theo đúng các quy định hi n hành.
Đi u 3. Chánh văn phòng UBND xã, Trưởng Ban PTX xã .......… chịu trách nhi m thi
hành quyết định./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;

CH T CH UBND XÃ
(Ký tên và đóng dấu)

- Lưu VT
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M u 9.10 Gi y đ ngh t m ng
(theo mẫu số Mẫu số: 03 – TT Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006
c a Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Dự án GNTN

GI Y Đ NGH T M

T nh:........................
.......

NG

Ngày....tháng.....năm........
Số: ..............................

Huy n:.....................
.......

(Kế toán BPT xã ghi)

Kính gửi

: Ban Phát triển xã, xã.........................................................................

Họ tên người tạm ứng

: ..........................................................................................................

Là đại di n c a

: ..........................................................................................................
(ghi tên Nhà thầu cộng đồng như trên Hợp đồng)

Địa ch :

: ..........................................................................................................
...........................................................................................................

Số tiền đề nghị tạm ứng

: ..........................................................................................VNĐ

Số tiền tạm ứng bằng chữ

: ..........................................................................................................
............................................................................................................

Lý do tạm ứng

: ..........................................................................................................
............................................................................................................

Thời hạn thanh toán

: ..........................................................................................................

Chứng từ kèm theo

: ..........................................................................................................
(nếu có)

Tr

ng ban BPT xã

K toán BPT xã

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)
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M u 9.11 Gi y đ ngh thanh toán
GI Y Đ NGH THANH TOÁN

Dự án GNTN

Ngày....tháng.....năm........

T nh:.......................
Huy n:....................

Số:.......................................

Xã:.............................
Họ tên người đề nghị

: ........................................................................................................

CMTND

: Số............................................... Ngày cấp:..................................
Nơi cấp:..............................................

Địa ch

:........................................................................................................
..........................................................................................................

Đại di n c a

:........................................................................................................
(Ghi tên Nhà thầu cộng đồng như trong Hợp đồng ký kết)

Số tiền đề nghị thanh : .....................................................................VNĐ
toán
(bằng chữ:......................................................................................)
: Thanh toán lần….cho gói thầu xây dựng công trình .......................

Lý do

..........................................................................................................
Khối lượng công vi c : …%, bao gồm các nội dung theo hợp đồng số…. ......như sau:
đã hoàn thành
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
Chứng từ kèm theo

1.....................................................ngày :..............................................
2.................................................... ngày :..............................................
3............................................... ngày :...........................................

Kính đề nghị Ban Phát triển xã…. xem xét./.
Tr

ng BPT Xã
(Ký, họ tên)
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M u 9.12 Gi y biên nh n
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
-------------

GI Y BIÊN NH N
Hôm nay, ngày.... tháng .... năm 20.... tại ......... xã................. huy n................... t nh.............
Bên bán

: .......................................................................................................
(ghi đầy đủ như trong giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc họ tên
nếu là cá nhân)

CMTND

: Số............................................... Ngày cấp:..................................
Nơi cấp:..............................................

(chỉ ghi nếu là cá nhân)
Địa ch

: .......................................................................................................
.......................................................................................................

Bên mua

: .......................................................................................................
(ghi rõ tên nhà thầu cộng đồng)

Xác nhận đã nhận đ tổng số tiền cho dịch v /hàng hóa đã cung cấp, chi tiết dưới đây
Hàng hóa/d ch v

Đ nv

S l

ng

Đ n giá (VNĐ)

Thành ti n (VNĐ)

1.
2.
3.
4.
Tổng
Bẳng chữ:...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

BÊN MUA

BÊN BÁN

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)
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Đ i di n c s (thôn) và UBND xã xác nh n:
- Vi c mua bán giữa 2 bên nói trên là đúng sự thật
- Giá trị hàng hóa/dịch v không vượt quá định mức cho phép c a UBND t nh ban hành
.........., ngày... tháng....năm 20....
TR

NG THÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
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M u 9.13 B ng theo dõi s l
D

ng và ch t l

ng nguyên v t li u

ÁN GNTN

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

T NH: …………………

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc

HUY N: ……………..

----------------

XÃ: …………………..
………., ngày … tháng … năm 20……

B NG THEO DÕI S

L

NG VÀ CH T L

NG NGUYÊN V T LI U

Gói th uầầ.
Ngày

Tên hàng hóa và quy cách

ĐVT S l

ng

Đ n giá

Thành ti n

Ng

NG
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M u 9.14 B ng ch m công
D

ÁN GNTN

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

T NH: …………………

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc

HUY N: ……………..

----------------

XÃ: …………………..

B NG CH M CÔNG
Gói th uầầ.
Thángầ năm 20ầ
Ngày trong tháng
TT

Họ và tên

1

Nguy n Văn A

2

Lê Thị B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tổng
số
ngày
công

Ký
xác
nhận

3
4
…
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Ký hi u ch m công :
Làm 1 ngày công : x
Làm nửa ngày công : ½
Ngh : 0
.........., ngày... tháng....năm 20....
NG

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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M u 9.15 Biên b n nghi m thu hoàn thành công trình và bàn giao đ a vào s
d ng
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

Đ c l p ậ T do ậ H nh phúc
.........., ngày... tháng....năm 20....

BIÊN B N
NGHI M THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH VÀ
BÀN GIAO Đ A VÀO S

D NG

Công trình: ………………………………..
Đ a đi m xây d ng:………………………..
Các bên tham gia nghi m thu g m:
- Ch đầu tư:
- Đơn vị thi công:
- Ban Giám sát xã:
- Đại di n đơn vị được giao trách nhi m quản lý, sử d ng hoặc vận hành khai thác công
trình (nếu có):
- Đại di n cơ quan chức năng có liên quan (nếu có):
Th i gian nghi m thu:
Bắt đầu: …… ngày …. tháng ….. năm …..

Kết thúc: …… ngày …. tháng ….. năm …..

Các bên th ng nh t nghi m thu v i các n i dung sau:
1. Tên công trình vƠ đ c đi m (ghi tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, chỉ tiêu kỹ thuật chính):
2. Công tác xây l p công trình (ghi tóm tắt quá trình thi công xây lắp các giai đoạn
của công trình):
3. Các h s , tài li u làm căn c nghi m thu:
- Dự toán c a Nhà thầu trúng thầu đã được phê duy t (kể cả sửa đổi, bổ sung nếu có).
- Bản vẽ thi công
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp d ng khi thi công, kiểm tra và nghi m thu.
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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- Các tài li u kiểm tra chất lượng, khối lượng.
- Nhật ký thi công do Nhà thầu cộng đồng lập
- Nhật ký giám sát c a Ban Giám sát xã
- Các tài li u có liên quan khác.
4. Ki m tra t i hi n tr

ng: Nh ng nh n xét chính sau đây:

- Thời gian xây dựng (ngày khởi công, ngày hoàn thành):
- Quy mô công trình (theo bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được duyệt và quy mô thực tế
đạt được):
- Khối lượng đã thực hi n (nêu những khối lượng chủ yếu của công tác xây lắp và lắp đặt
thiết bị theo thiết kế và thực thực tế đã thực hiện):
5. Ch t l ng thi công xây d ng và l p đ t thi t b so v i b n v và tiêu chu n kỹ
thu t đư đ c phê duy t:
6. Nh ng s a đ i, b sung trong quá trình thi công so v i thi t k đư đ
(nêu những sửa đổi, bổ sung lớn):

c duy t

7. Ki n ngh :
8. K t lu n:
- Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghi m thu hoàn thành công trình để đưa vào sử
d ng.
- Yêu cầu và thời gian phải sửa chữa xong những khiếm khuyết mới đưa công trình vào
sử d ng (nếu có)
Đ I DI N CH Đ U T
(Ký tên, đóng dấu)

Đ I DI N BAN GIÁM SÁT XÃ
(Ký tên, đóng dấu)
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M u 9.16 Đ ngh thanh lý h p đ ng

Đ NGH THANH Lụ H P Đ NG
………., ngày … tháng … năm 20……
Kính gửi: Ban Phát triển xã.............huy n.......t nh................................................................
Tên tôi là: ................................................................................................................ ................
Đại di n cho: ........................................................................................................... ................
Tôi làm văn bản này đề nghị BPT xã tiến hành thanh lỦ hợp đồng gói thầu xây dựng (tên
gói thầu)…………………số……kỦ ngày…/…/…
Giá trị thanh toán khi hoàn thành toàn bộ khối lượng công vi c theo hợp đồng là:
(bằng số) ................................................................................................................. ...............
Trong đó Ban Phát triển xã….. đã thanh toán …lần với giá trị là:
Thanh toán lần 1: Số tiền: ....................................................................................... ..............
Thanh toán lần 2: Số tiền ........................................................................................ ..............
Thanh toán lần 3: Số tiền ........................................................................................ ..............
(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc).
Ban Phát triển xã………giữ lại 5% giá trị hợp đồng, trương đương với
…………………và sẽ thanh toán cho nhà thầu khi hết thời hạn bảo hành công trình
sau….tháng kể từ ngày Biên bản nghi m thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử
d ng được lập.
Giá trị còn lại c a hợp đồng cần thanh toán là:
Số tiền: ......................................VNĐ (bằng chữ: ................................... ...............................
................................................................................................................................................)
Kính đề nghị Ban Phát triển xã xem xét và tiến hành thanh lỦ hợp đồng./.

NG

I Đ NGH
(Ký, họ tên)
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M u 9.17 Biên b n thanh lý h p đ ng
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
ầầầo0oầầ..

BIÊN B N THANH LÝ H P Đ NG
...........

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../20... ký ngày ..../...../........ giữa Ban Phát
triển xã…..và…..
Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:
Bên A:

BPT xã ....................................................................................................................

Địa ch : ....................................................................................................................................
Đi n thoại/ Fax: .......................................................................................................................
Số tài khoản: ...........................................................................................................................
Tại ...........................................................................................................................................
Đại di n là Ông/Bà:

.............................................................................................................

Chức v : ..................................................................................................................................
và
Bên B: .....................................................................................................................................
Địa ch : ....................................................................................................................................
Đi n thoại: ..............................................................................................................................
(Số tài khoản: ..........................................................................................................................
Tại ............................................................................................................................................ )
Đại di n là Ông/Bà: .................................................................................................................
Hai bên thống nhất ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ........ ............ số: ....../......../....../20….
ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:
Điều 1. Bên B đã hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã kỦ
Điều 2. Thời gian hoàn thành hợp đồng theo đúng thoả thuận đã kỦ
Điều 3. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán :
Giá trị hợp đồng là : ..................VNĐ

Quyển 9 – Đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng
(Bằng chữ:............................................................................................................................. )
Bên A đã thanh toán cho bên B …lần với số tiền c thể là:
Lần 1: .......................................................................................................................................
Lần 2: .......................................................................................................................................
Lần 3: .......................................................................................................................................
Bên A giữ lại 5% giá trị hợp đồng, tương đương với …… và sẽ thanh toán cho Bên B khi
hết thời hạn bảo hành công trình sau….tháng kể từ ngày Biên bản nghi m thu hoàn thành
công trình và bàn giao đưa vào sử d ng được lập.
Số tiền còn lại bên A phải thanh toán cho bên B là ……..............................................VNĐ
(Bằng chữ: ............................................................................................................................ )
Hai bên thống nhất nghi m thu và thanh lý hợp đồng, không còn vấn đề vướng mắc. Biên
bản thanh lỦ này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lỦ như
nhau.

Đ I DI N BÊN A

Đ I DI N BÊN B

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)
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Ch u trách nhi m n i dung:

BAN ĐI U PH I D

ÁN TRUNG

NG

T ng 16, Tòa nhà ICON4, s 243A Đê La ThƠnh, HƠ N i
ĐT: 04 6272 1199; Fax: 04 6267 1199

T v n biên so n:

Công ty Nghiên c u vƠ T v n Đông D

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

ng (IRC)
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