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GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Tháng 4 năm 2017, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phê duyệt khung đấu 
thầu mới - Chính sách Mua sắm, Đấu thầu của ADB: Hàng hoá, Xây lắp, Dịch vụ 
phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn (năm 2017, được sửa đổi theo từng thời điểm) và 
Quy chế Mua sắm, Đấu thầu cho Bên vay vốn ADB: Hàng hoá, Xây lắp, Dịch vụ 
phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn (năm 2017, được sửa đổi theo từng thời điểm). Các 
tài liệu này thay thế Hướng dẫn Sử dụng Tư vấn (năm 2013, được sửa đổi theo 
từng thời điểm) và Hướng dẫn Đấu thầu (năm 2015, được sửa đổi theo từng thời 
điểm). Chính sách và Quy chế Đấu thầu điều chỉnh hoạt động đấu thầu của các 
cơ quan chủ quản và cơ quan thực hiện dự án được tài trợ một phần hay toàn 
bộ bằng khoản vay/viện trợ không hoàn lại của ADB và nguồn vốn do ADB quản 
lý. ADB thiết kế chính sách đấu thầu năm 2017 nhằm đảm bảo lợi ích và tính linh 
hoạt đáng kể trong chu trình đấu thầu dự án cũng như để cải thiện hiệu quả thực 
hiện dự án bằng cách tập trung vào các khái niệm chất lượng, giá trị đồng tiền đầu 
tư và phù hợp với mục đích.

Ấn phẩm này là một trong các tài liệu Hướng dẫn chi tiết mà ADB phát hành trong 
năm 2018 sau khi phát hành Chính sách đấu thầu và Các Quy chế Đấu thầu năm 
2017. Mỗi tài liệu sẽ hướng dẫn cho bên vay (bao gồm cả các đơn vị nhận viện trợ 
không hoàn lại), nhà thầu, và các tổ chức xã hội dân sự về một chủ đề theo khung 
quy chế mới (xem danh mục bên dưới). Các Hướng dẫn có sự dẫn chiếu qua lại 
và cần được tham khảo đồng bộ. Tất cả tài liệu tham khảo cho “Các Hướng dẫn” 
đều là một phần không tách rời của những Hướng dẫn này. Các Hướng dẫn có 
thể được cập nhật, thay thế hoặc thu hồi bất kỳ lúc nào.
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Những cải cách về đấu thầu của ADB hướng đến đảm bảo giá trị đồng tiền đầu tư 
thông qua cải thiện tính linh hoạt, chất lượng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu 
(xem minh hoạ bên dưới và Hướng dẫn về giá trị đồng tiền đầu tư). Giá trị đồng 
tiền đầu tư là một phần của cấu trúc đấu thầu thống nhất với ba trụ hỗ trợ chính: 
hiệu quả, chất lượng và linh hoạt. Hai nguyên tắc chủ chốt là minh bạch và công 
bằng xuyên suốt tất cả các thành phần của cấu trúc.

Thời gian
Thời gian là một yếu tố quan trọng quyết định giá trị đồng tiền đầu tư. Khi một dự án hay 
quy trình được hoàn thành nhanh chóng, thời gian được rút ngắn đó sẽ tạo ra giá trị lớn 
hơn cho tất cả các bên liên quan. Ví dụ, một dự án làm đường hoàn thành sớm sẽ mang 
lại lợi ích kinh tế, an ninh, hay những giá trị khác cho cộng đồng mà nó phục vụ. Điều này 
cũng làm tăng tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư cho cơ quan thực hiện và đẩy nhanh tiến độ 
dự án cũng như thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn. Tương tự như vậy, một dự án 
chậm tiến độ sẽ làm giảm giá trị đáng kể cho các bên liên quan.

Khi xem xét giá trị đồng tiền đầu tư trong bối cảnh đấu thầu, cần lưu ý đến tất cả các yếu 
tố có thể (i) rút ngắn thời gian chu trình đấu thầu hoặc (ii) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 
án phát triển.

Minh bạ ch

Giá trị đồng tiền đầu tư
Là việc sử dụng có hiệu quả, hiệu lực và kinh tế các nguồn lực, việc 
này đòi hỏi phải thực hiện đánh giá các chi phí và lợi ích có liên quan 
đồng thời đánh giá các rủi ro, các yếu tố phi giá cả và/hoặc tổng chi 

phí đầu tư một cách phù hợp

Hiệu quả Chất lượng Linh hoạt

• Giảm chi phí giao dịch
• Cải thiện kỹ năng
• Tăng cường hàm 

lượng công nghệ cao
• Cải thiện việc lập kế 

hoạch đấu thầu
• Hỗ trợ và khuyến 

khích các hệ thống 
đấu thầu điện tử

• Hỗ trợ quản lý hợp 
đồng

• Giải quyết kịp thời các 
khiếu nại

• Cải thiện quy trình đấu 
thầu của các nước 
thành viên đang phát 
triển

• Cải thiện việc lập kế 
hoạch đấu thầu

• Quản trị tốt hơn
• Hợp đồng có tiêu chí 

thực hiện rõ ràng
• Hạn chế tối đa khiếu 

nại
• Quy trình cải tiến của 

ADB

• Đấu thầu cạnh tranh 
rộng rãi

• Đấu thầu phi tập trung
• Thực hiện theo cơ chế 

đấu thầu thay thế
• Quyết định dựa trên 

nguyên tắc
• Cải thiện việc lập kế 

hoạch đấu thầu
• Phân cấp trong đấu 

thầu
• Đấu thầu với các tiêu 

chí đánh giá theo 
trọng số

Công bă ng
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Mục đích
Tài liệu hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ người sử dụng thông qua việc diễn giải cụ 
thể và chi tiết các chính sách và Quy chế Đấu thầu ban hành năm 2017 của ADB cho bên 
vay (bao gồm cả các đơn vị nhận viện trợ không hoàn lại).

Hướng dẫn này đưa ra các thông tin bổ sung để người sử dụng xem xét khi áp dụng chính 
sách và Quy chế Đấu thầu của ADB trong từng trường hợp cụ thể.

Tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, sửa đổi
Tài liệu hướng dẫn này sẽ tiếp tục được sửa đổi và cập nhật nếu cần thiết .

Vui lòng kiểm tra trang web của ADB, phần Business Center để có phiên bản cập nhật mới 
nhất, https://www.adb.org/business/main.

Người sử dụng tài liệu 
Trong nhiều trường hợp, người đọc nên sử dụng hướng dẫn này tùy theo nhu cầu cụ thể. 
Để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ Tài liệu hướng dẫn, những giả định sau đây sẽ 
được áp dụng về đối tượng sử dụng:

Người sử dụng là chuyên gia tham gia vào các dự án được tài trợ một phần hay toàn bộ 
bằng khoản vay/viện trợ không hoàn lại của ADB và nguồn vốn do ADB quản lý. 

Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp, đề nghị giải thích làm rõ, ví dụ, thông tin bổ sung, liên kết đến 
trang đào tạo và các tài nguyên hữu ích khác sẽ được cung cấp trên trang web của ADB.

Hãy nhớ kiểm tra trang web của ADB, phần Business Center để tìm hiểu thêm thông tin, 
https://www.adb.org/business/main.

Giá trị Pháp lý và Thứ tự Ưu tiên
Bản hướng dẫn này giải thích và cụ thể hóa các điều khoản của Quy chế Đấu thầu cho bên 
vay vốn ADB: Hàng hoá, Xây lắp, Dịch vụ phi tư vấn và Dịch vụ tư vấn (năm 2017 và được 
sửa đổi theo từng thời điểm) áp dụng cho các cơ quan điều hành (và thực hiện) dự án tài 
trợ cấp Chính phủ (và cấp địa phương) được nhận một phần hay toàn bộ vốn đầu tư của 
ADB (nghĩa là ngoại trừ các khoản vay dựa trên kết quả đầu ra hoặc cho vay chính sách 
của ADB), các khoản viện trợ không hoàn lại (không bao gồm các dự án hỗ trợ kỹ thuật và 
tư vấn chuyên gia do ADB quản lý), hoặc nguồn vốn do ADB quản lý.

Trong trường hợp có mâu thuẫn hay khác biệt giữa tài liệu hướng dẫn này và các Quy chế 
Đấu thầu, Quy chế Đấu thầu sẽ được ưu tiên áp dụng. Hiệp định tài trợ sẽ điều chỉnh mối 
quan hệ pháp lý giữa Bên vay và ADB. Quyền và nghĩa vụ giữa Bên vay và nhà cung cấp 
hàng hóa, xây lắp, hoặc dịch vụ sẽ tuân theo tài liệu mua sắm cụ thể do Bên vay phát hành 
và hợp đồng đã ký giữa Bên vay và nhà cung cấp chứ không phải theo Hướng dẫn này.
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TÓM TẮT TỔNG QUAN

Hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ các bên vay (bao gồm cả các bên nhận 
viện trợ không hoàn lại) xây dựng chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu đối 
với các dự án được tài trợ toàn bộ hay một phần bằng khoản vay hoặc viện trợ 
không hoàn lại của ADB, hoặc bằng nguồn vốn do ADB quản lý. Lập kế hoạch 
đấu thầu chiến lược và hiệu quả giúp đảm bảo xây dựng được phương pháp tiếp 
cận đấu thầu phù hợp với mục đích nhằm đạt được giá trị đồng tiền đầu tư và các 
mục tiêu phát triển của dự án. Hướng dẫn này phản ánh cách tiếp cận dựa trên 
nguyên tắc trong khung đấu thầu năm 2017 của ADB, tập trung vào các nguyên 
tắc đấu thầu cốt lõi của ADB. Phương pháp lập kế hoạch đấu thầu chiến lược 
được mô tả trong hướng dẫn này bao gồm ba bước chính:

• Phân tích. Quy trình phân tích bao gồm thu thập dữ liệu về môi trường 
hoạt động, thị trường cung ứng và các rủi ro chính.

• Lựa chọn. Bước này sử dụng dữ liệu đã thu thập để xây dựng và sàng lọc 
các phương án đấu thầu chiến lược tiềm năng theo các tiêu chí về tính phù
hợp, khả năng chấp nhận và tính khả thi.

• Lập kế hoạch. Bước này liên quan đến việc lựa chọn phương thức đấu 
thầu và phương pháp luận phù hợp với mục đích. 

Hướng dẫn này đem lại cách tiếp cận linh hoạt hơn, hỗ trợ bên vay xây dựng 
chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu. Dự kiến bên vay sẽ lựa chọn các công 
cụ và kỹ thuật nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định 
đấu thầu hợp lý. Hướng dẫn này không nhằm mục đích đưa ra biểu mẫu để áp 
dụng bắt buộc đối với tất cả các dự án, nhưng chúng tôi khuyến nghị bên vay sử 
dụng tài liệu này làm cơ sở để lựa chọn phương án đấu thầu phù hợp với mục 
đích.

Hướng dẫn này giúp bên vay tăng cường năng lực áp dụng các công cụ và kỹ 
thuật đấu thầu được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức công và tư trên toàn cầu. 
Cấu trúc tài liệu cung cấp cho bên vay cách tiếp cận có hệ thống đối với các yếu 
tố khác nhau của môi trường đấu thầu mà tiềm ẩn khả năng phát sinh rủi ro trong 
các dự án phát triển, ví dụ, khả năng và năng lực của bên vay, các bên liên quan, 
các yếu tố quốc gia và thị trường cung ứng. Hướng dẫn này cũng đưa ra các 
ví dụ minh họa cùng với dữ liệu cụ thể nhằm hỗ trợ bên vay áp dụng phân tích, 
cùng với các tài liệu biểu mẫu ở phần phụ lục nhằm giúp xây dựng chiến lược và 
kế hoạch đấu thầu.



xiTóm tắt tổng quan

Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược một cách hiệu quả có thể

Tăng tính hiệu quả và giảm thời gian đấu thầu
• Mức độ linh hoạt cao hơn sẽ giúp các cơ chế đấu thầu trở nên phù hợp

hơn với các hợp đồng được đấu thầu, rút ngắn thời gian triển khai các hoạt
động và nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng.

• Việc cân nhắc các yếu tố như điều kiện thị trường cung ứng, năng lực địa
phương, các bên liên quan, và rủi ro sẽ giúp thiết lập các cơ chế đấu thầu
nhằm giảm thiểu nguy cơ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng và phải tiến
hành đấu thầu lại.

Giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng
• Thực hiện đánh giá rủi ro đấu thầu dự án một cách toàn diện trong quá

trình lập kế hoạch đấu thầu đảm bảo xác định được và giảm thiểu các rủi
ro của bên vay và thị trường cung ứng.

• Lập kế hoạch tốt hơn cũng giúp đảm bảo rằng các hợp đồng được trao
dựa trên các thông số kỹ thuật và tiêu chí đánh giá phù hợp, đồng thời dựa
trên đánh giá chi phí hợp lý trong suốt vòng đời của tài sản.

Mang lại giá trị đồng tiền đầu tư
• Các cơ chế đấu thầu phù hợp với mục đích và được lập kế hoạch kỹ

lưỡng sẽ mang lại giá trị đồng tiền đầu tư tốt hơn.
• Cân nhắc tốt hơn khi lựa chọn giữa chi phí và chất lượng.

Tăng tính phù hợp với mục đích
• Các cơ chế đấu thầu được thiết kế và triển khai linh hoạt để phản ánh nhu

cầu chiến lược và bối cảnh của hợp đồng được đấu thầu.
• Hiểu rõ hơn về các phương án đấu thầu chủ chốt, chẳng hạn như thông

số kỹ thuật, phương thức đấu thầu, yêu cầu giám sát và phân chia gói thầu
giúp đảm bảo rằng các phương án này được sử dụng và ứng dụng phù
hợp.

Cải thiện tính công băng và minh bạch
• Nhu cầu của người dùng cuối và các bên liên quan khác được đánh giá

chính xác và được cân nhắc khi thiết kế dự án và trong các cơ chế đấu
thầu.

• Các cơ chế đấu thầu được lập kế hoạch kỹ lưỡng có khả năng thu hút sự
cạnh tranh từ các thị trường quốc tế hoặc quốc gia.

• Việc công bố công khai các kế hoạch đấu thầu chi tiết cho phép các nhà
thầu chuẩn bị tốt hơn cho việc đấu thầu và cũng giúp xã hội dân sự hiểu rõ
hơn về dự án và các hợp đồng của dự án.



I. Giới thiệu chung

1.1 Hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ người dùng lập kế hoạch đấu 
thầu chiến lược (SPP) cho các dự án được tài trợ toàn bộ hoặc một phần thông 
qua các khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu 
Á (ADB), hoặc thông qua các quỹ do ADB quản lý, nằm trong phạm vi điều chỉnh 
của Chính sách Đấu thầu của ADB: Hàng hoá, Xây lắp, Dịch vụ phi tư vấn và 
Dịch vụ tư vấn (năm 2017, được sửa đổi theo từng thời điểm) và Quy chế Đấu 
thầu cho Bên vay của ADB: Hàng hoá, Xây lắp, Dịch vụ phi tư vấn và Dịch vụ tư 
vấn (năm 2017, được sửa đổi theo từng thời điểm). Quy trình SPP sẽ được tiến 
hành phù hợp với thay đổi trong chính sách đấu thầu của ADB để có thể áp dụng 
phương thức đấu thầu dựa trên nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất, thay vì cách tiếp 
cận trên cơ sở tuân thủ như được áp dụng trước đây. Quy trình SPP bắt đầu từ 
giai đoạn lập ý tưởng dự án trong chu trình đấu thầu của ADB và tiếp tục là hoạt 
động chính trong giai đoạn lập kế hoạch đấu thầu (Hình 1).

1.2 Việc tập trung nhiều hơn vào quy trình SPP có thể giúp đạt được các 
mục tiêu phát triển của dự án và các hợp đồng của dự án. Quy trình SPP cho 
phép bên vay (hoặc bên nhận viện trợ không hoàn lại) đảm bảo rằng các dự án 
được triển khai với phương pháp tiếp cận phù hợp với mục đích, giúp cải thiện 
tốc độ triển khai hợp đồng và đảm bảo rằng các nguyên tắc đấu thầu cốt lõi của 
ADB về giá trị đồng tiền đầu tư và chất lượng được áp dụng trong suốt chu trình 
đấu thầu. Phương pháp dựa trên nguyên tắc của Khung đấu thầu năm 2017 của 
ADB sẽ cho phép gia tăng mức độ linh hoạt và tùy chỉnh khi thực hiện các hợp 
đồng đấu thầu, và quy trình SPP chính là quy trình mấu chốt để bên vay và ADB 
cân nhắc và thỏa thuận về mức độ linh hoạt và tùy chỉnh.

1.3 Trong phạm vi quy trình SPP, cần thực hiện các đánh giá rủi ro toàn diện 
và tập trung vào dự án nhằm tạo nền tảng xây dựng kế hoạch đấu thầu được 
thiết kế và phân chia gói thầu tốt hơn. Điều này sẽ làm giảm thời gian xử lý và 
gánh nặng hành chính cho các cơ quan và ADB trong quá trình thực hiện, đồng 
thời vẫn duy trì được mức độ giám sát phù hợp. Cách tiếp cận mang tính chiến 
lược hơn này giúp xây dựng các kế hoạch đấu thầu mà có thể khuyến khích các 
nhà thầu tham gia đấu thầu và giúp định hình thị trường để đáp ứng nhu cầu của 
bên vay.

1.4 Khi xây dựng kế hoạch đấu thầu, bên vay và ADB trước tiên phải cân 
nhắc đánh giá rủi ro đấu thầu của quốc gia và ngành/cơ quan (CSPRA) được xây 
dựng trong quy trình chiến lược hợp tác quốc gia (CPS) cho mỗi quốc gia thành 
viên đang phát triển của ADB. Các yếu tố của tài liệu này sẽ cung cấp thông tin 
phục vụ phân tích trong quy trình SPP. Hướng dẫn về Khung Rủi ro Đấu thầu thảo 
luận về quy trình CSPRA như là một đầu vào quan trọng cho quy trình SPP, và 
cần được nghiên cứu cùng với tài liệu hướng dẫn này.
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1.5 Đối với các dự án được tài trợ toàn bộ hay một phần bằng khoản vay 
hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc bằng nguồn vốn do ADB quản lý, kế 
hoạch đấu thầu được đề cập cụ thể trong hiệp định tài trợ giữa ADB và bên vay. 
Bên vay không được phép bắt đầu quy trình đấu thầu mà không có ý kiến không 
phản đối của ADB nếu hợp đồng liên quan không được đề cập trong kế hoạch 
đấu thầu đã được ADB thông qua. Kế hoạch đấu thầu hoàn thiện được dựa trên 
biểu mẫu kế hoạch đấu thầu, được cung cấp trên Hệ thống Giám sát Đấu thầu 
của ADB (PRS), và được đưa vào Hệ thống PRS để hỗ trợ ADB giám sát các hợp 
đồng mua sắm của bên vay, từ giai đoạn đấu thầu cho tới trao thầu. Kế hoạch 
đấu thầu cũng đóng vai trò là phương tiện quảng cáo sau khi được công bố trên 
trang web chính thức của ADB và, trong nhiều trường hợp, trên trang web có liên 
quan và các ấn phẩm định kỳ của bên vay. 
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Hình 1: Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược trong Chu trình đấu thầu của ADB

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Lập Kế hoạch  
Đấu thầu Chiến lược
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1.6 Trong quy trình SPP, ADB cũng thường đưa ra quyết định cuối cùng về 
việc có khuyến nghị sử dụng các cơ chế đấu thầu thay thế hay không - dù là cơ 
chế của cơ quan hoặc tổ chức được công nhận của bên vay hoặc của một cơ 
quan hoặc tổ chức đa phương hoặc song phương khác tham gia dự án. Quyết 
định cuối cùng này sẽ dựa trên các dữ liệu đã thu thập và các phân tích được 
thực hiện trong quy trình SPP. Tham khảo Hướng dẫn về các Cơ chế Đấu thầu 
Thay thế để biết thêm chi tiết. 

1.7 Tài liệu hướng dẫn này giải thích cách tiếp cận bao quát được khuyến 
nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện quy trình SPP hiệu quả và xây dựng kế hoạch 
đấu thầu, và đưa ra biểu mẫu nhằm hỗ trợ quy trình này. Cách tiếp cận chiến 
lược SPP có ba bước chính - phân tích, lựa chọn và lập kế hoạch - được mô tả 
chi tiết trong Hình 2. Hình 3 và Hộp 1 mô tả toàn bộ quy trình SPP một cách chi 
tiết hơn. Các tiểu mục sau đó thảo luận các bước chủ chốt trong quy trình SPP. 
Phụ lục 1 cung cấp biểu mẫu tài liệu SPP.

Hộp 1
Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược phụ thuộc vào mức độ phức tạp, rủi 
ro và giá trị
Mức độ nghiên cứu và phân tích sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp, rủi ro và giá trị của dự án và 
các hợp đồng đấu thầu nhằm đảm bảo áp dụng các phương pháp đấu thầu tương xứng và 
phù hợp. Các dự án hoặc hợp đồng đấu thầu phức tạp về mặt kỹ thuật, có mức độ rủi ro thị 
trường cao và/hoặc có giá trị lớn cần có kế hoạch đấu thầu chiến lược chi tiết, trong khi các 
dự án hoặc hợp đồng đấu thầu thông thường, rủi ro thấp và/hoặc có giá trị thấp thường chỉ 
yêu cầu nội dung giải trình đơn giản về phương án đấu thầu được ưu tiên.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Hình 2: Cách tiếp cận chiến lược trong lập kế hoạch đấu thầu chiến lược

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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chiến lược

LẬP KẾ HOẠCH
Làm thế nào để đạt 

được điều này?

Tài liệu lập kế hoạch 
đấu thầu chiến lược

LỰA CHỌN
Chúng ta muốn đạt 

được điều gì?

Thiết lập và đánh giá 
các phương án chiến 

lược
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Lập kế hoạch đấu thầu
chiến lược

• Mục tiêu phát triển của dự án
Mô tả và phân loại dự án
Các gói thầu dự kiến

•
•

• Đánh giá khả năng và năng lực của bên vay
Yêu cầu hỗ trợ
Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài
Bên liên quan và chiến lược truyền thông

•
•
•

• Phân tích năm áp lực cạnh tranh của Porter
Xác định nguồn cung
Xác định nhà cung cấp

•
•

• Đánh giá rủi ro đấu thầu của quốc gia và 
ngành/cơ quan
Đánh giá rủi ro đấu thầu dự án
Hồ sơ rủi ro

•
•

• Xác định các phương án chiến lược     
Đánh giá các phương án chiến lược
Lựa chọn chiến lược

•
•

LỰA CHỌN

• Hình thức đấu thầu
Phương thức đấu thầu
Chiến lược hợp đồng
Biểu mẫu lập kế hoạch đấu thầu chiến lược
Biểu mẫu kế hoạch đấu thầu

•
•
•
•

LẬP KẾ HOẠCH

PHÂN TÍCH

1. Ý tưởng dự án

2. Môi trường hoạt động

3. Phân tích thị trường

4. Quản lý rủi ro

5. Phân tích các phương án

6. Chiến lược đấu thầu

Hình 3: Biểu đồ Quy trình lập kế hoạch đấu thầu chiến lược

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.



II. Ý tưởng dự án

2.1 Bước ý tưởng dự án trong quy trình SPP khái quát các mục tiêu phát 
triển của dự án, dựa trên CPS và tài liệu chuẩn bị dự án. Tài liệu SPP (Phụ lục 1) 
cần cung cấp

(i) tên đầy đủ dự án,
(ii) tóm tắt các mục tiêu phát triển dự án,
(iii) mô tả dự án,
(iv) mô tả các gói thầu dự kiến, và
(v) tóm tắt thỏa thuận tài trợ. 

2.2 Có thể thu thập thông tin này từ tài liệu tóm tắt ý tưởng dự án và thỏa 
thuận tài trợ giữa ADB và bên vay.

2.3 Căn cứ vào mức độ phức tạp của các gói thầu dự kiến và năng lực đấu 
thầu của bên vay được xác định trong CSPRA, các dự án được ADB phân loại 
thành dự án “Nhóm A” (rủi ro đấu thầu cao) hoặc “Nhóm B” (rủi ro đấu thầu thấp) 
ở giai đoạn ý tưởng, làm nền tảng cho quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án. 
Việc phân loại dự án này sẽ được xác nhận thêm tại thời điểm thực hiện quy trình 
SPP trong quá trình thực hiện dự án, như được giải thích trong mục III và IV.



III. Môi trường hoạt động

3.1 Bước môi trường hoạt động trong quy trình SPP đánh giá năng lực và 
khả năng của cơ quan điều hành và/hoặc cơ quan thực hiện dự án của bên vay, 
các yêu cầu hỗ trợ, các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài và các bên liên quan chính. 
Các kết quả đánh giá sẽ được ghi lại trong tài liệu SPP (Phụ lục 1).

A.  Đánh giá khả năng và năng lực của Bên vay
3.2 Mục đích của việc đánh giá năng lực và nguồn lực của cơ quan điều 
hành và/hoặc cơ quan thực hiện dự án của bên vay là nhằm xác định các yếu 
tố đã biết, cả thuận lợi cũng như rào cản, mà có thể ảnh hưởng đến việc thực 
hiện dự án và phương thức đấu thầu đang được xây dựng. Việc đánh giá cũng 
sẽ giúp ADB xác định các biện pháp can thiệp mục tiêu sớm, chẳng hạn như đào 
tạo hoặc hỗ trợ tăng cường để bên vay có thể được hưởng lợi từ đó. Có thể thực 
hiện phân tích điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách thức nhằm nắm bắt các dữ 
liệu này và đưa ra các kết luận cần thiết (Hình 4). Phân tích này cũng sẽ cung cấp 
dữ liệu được sử dụng trong hồ sơ rủi ro dự án trong mục VII.

Hình 4: Phân tích mẫu cho dự án đường bộ

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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Điểm mạnh Điểm yếu

Cơ hội Thách thức

• Cơ quan bên vay có quyền tiếp cận với 
các nhà tư vấn và nhà thầu có năng lực 
đã từng áp dụng các kỹ thuật thiết kế và 
xây dựng đã được chứng minh.

• Cơ quan bên vay là bên mua chính của 
các dịch vụ liên quan.

• Cơ quan bên vay có đủ ảnh hưởng và 
quyền lực để định hình thị trường.

• Xuất hiện công nghệ cao mới trong nước 
để cải thiện tốc độ phục hồi đường bộ.

• Khả năng tiếp cận nguồn lao động địa 
phương để xây dựng năng lực.

• Cấp vốn cho mục đích phục hồi đường 
bộ không được xem là ưu tiên của chính 
quyền hiện tại.

• Rủi ro an ninh rất cao.
• Mức độ gian lận và tham nhũng cao.
• Năng lực đấu thầu thấp.
• Nhận thức thấp về thực hành tốt nhất trong 

đấu thầu.

• Thị trường chưa có kinh nghiệm về đổi mới 
sáng tạo ở giai đoạn đấu thầu.

• Thị trường tin rằng quy trình đấu thầu nhằm 
mục đích đạt được giá thực hiện thấp nhất 
chứ không phải là chi phí vòng đời dự án 
thấp nhất.

• Sự quan tâm của các nhà cung cấp có tinh 
thần đổi mới sáng tạo bị hạn chế.

• Một số nhà thầu tiềm năng lo ngại về các 
rủi ro an ninh
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B.  Yêu cầu hỗ trợ
3.3 Bên vay cần xem xét các yêu cầu về nguồn lực nhằm triển khai thành 
công dự án. Các yếu tố cần được xem xét bao gồm

(i) năng lực đấu thầu để thực hiện các quy trình SPP phù hợp với mục 
đích, quy trình đấu thầu và trao thầu;

(ii) kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự;
(iii) năng lực và kinh nghiệm quản lý dự án;
(iv) mức độ phụ thuộc vào tư vấn độc lập; và
(v) có hệ thống quản lý khiếu nại hay không? 

3.4 Phân tích này sẽ giúp đưa ra các phương án chiến lược khi phân tích 
quy trình đấu thầu. Nội dung này cũng sẽ được phản ánh trong tài liệu SPP cuối 
cùng. Sau khi hoàn thành phân tích, cần lập bản tóm tắt các kết luận được rút ra 
và đưa vào tài liệu SPP cuối cùng. 

C.  Phân tích ảnh hưởng bên ngoài
3.5 Mục tiêu của phân tích ảnh hưởng bên ngoài là nhằm xem xét các nhân 
tố cụ thể bên ngoài có tác dụng thúc đẩy thay đổi đối với dự án. Cần cân nhắc 
CSPRA có liên quan tồn tại trong phạm vi quốc gia và (các) ngành hoặc cơ quan 
liên quan của bên vay. Theo quy chế đấu thầu năm 2017, phân tích (Hình 5) cần 
bao gồm các nội dung sau

(i) các khía cạnh quản trị, bao gồm các tình huống nhạy cảm hoặc bị 
ảnh hưởng bởi xung đột và các quy trình và khung pháp lý;

(ii) các khía cạnh kinh tế, bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát, ưu 
đãi nội địa và biến động tỷ giá hối đoái;

(iii) các khía cạnh bền vững, bao gồm rủi ro thiên tai, các yêu cầu về 
bền vững và tác động môi trường; và

(iv) các khía cạnh công nghệ, bao gồm tính sẵn có của công nghệ 
thông tin, đấu thầu điện tử, chuyển giao thông tin, bảo mật, truy cập 
và hạn chế truy cập internet, truy cập và mức độ phủ sóng của điện 
thoại di động. 

D.  Phân tích các bên liên quan
3.6 Để lập kế hoạch và triển khai thành công dự án, cần lập bản đồ các bên 
liên quan nội bộ sẽ tham gia vào dự án. Một số vấn đề có thể phát sinh khi các 
bên liên quan không được cân nhắc ngay từ đầu mà chỉ bắt đầu tham gia dự án 
ở giai đoạn quá muộn. Tình huống này thường xảy ra sau khi đã ký kết hợp đồng 
và có thể dẫn đến các vấn đề về triển khai dự án.

3.7 Các bên liên quan bên ngoài của bên vay đều có tầm quan trọng như 
nhau. Những bên liên quan này thường bao gồm các cơ quan chính phủ khác, 
đơn vị nộp hồ sơ quan tâm/hồ sợ dự sơ tuyển hoặc nhà thầu, các hiệp hội 
thương mại, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi 
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Hình 5: Một số cân nhắc khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài

CNTT = Công nghệ thông tin.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

dự án. Nếu không có sự tham gia cần thiết từ sớm, họ có thể tìm cách gây ảnh 
hưởng đến chiến lược dự án thông qua mối quan hệ của họ với các bên liên 
quan nội bộ.

3.8 Phân tích các bên liên quan tập trung vào nhu cầu và mong muốn của 
các cá nhân đối với dự án và nhằm đánh giá sự tham gia liên tục của họ trong 
suốt vòng đời dự án. Phân tích các bên liên quan cần dựa trên việc (i) xác định 
và lập bản đồ các bên liên quan chính, (ii) thiết lập lợi ích của họ trong dự án, và 
(iii) xây dựng chiến lược truyền thông nhằm thu hút sự tham gia của các bên liên 
quan (Hình 6).

3.9 Bản đồ các bên liên quan cần xác định và xác định tất cả các bên liên 
quan nội bộ và bên ngoài có thể tham gia vào dự án, trong cả giai đoạn lập kế 
hoạch và đấu thầu và giai đoạn triển khai dự án và quản lý hợp đồng. Bản đồ nên 
phân loại từng bên liên quan theo mức độ quan tâm của họ trong dự án và quyền 
hạn và ảnh hưởng của họ đối với dự án (Hình 7). Các bên liên quan điển hình sẽ 
bao gồm

(i) các cơ quan chính phủ;
(ii) các bên hưởng lợi từ dự án;
(iii) các cá nhân hoặc nhóm sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án;
(iv) các đối tác đồng tài trợ hoặc đầu tư;
(v) các tổ chức truyền thông;
(vi) xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ;
(vii) các nhóm chức năng và nhóm công tác khác của ADB;
(viii) các đối tác phát triển khác; và
(ix) các nhà cung cấp hàng hóa, công trình và dịch vụ tiềm năng cho dự 

KINH TẾ

QUẢN TRỊ

CÔNG NGHỆ

BỀN VỮNG

• Loại hình và mức độ ổn định 
của chính quyền

• Tính dễ tổn thương và xung đột
• Quy định và pháp quyền

• Tốc độ tăng trưởng kinh tế  
• Tỷ lệ lạm phát
• Tỷ giá hối đoái

• Các công nghệ mới nổi
• Mức độ sẵn có của thông tin
• Tốc độ áp dụng thay đổi

• Tác động của biến đổi khí hậu
• Tiêu chuẩn môi trường 

địa phương
• Khả năng tái chế

• Mức độ quan liêu
• Tham nhũng của chính phủ
• Sự tham gia của nhà nước vào nền kinh tế

• Giá cả hàng hóa
• Tỷ lệ thất nghiệp
• Nguồn cung lao động

• Khả năng tiếp cận công nghệ mới nhất
• Năng lực và giao diện 

của các hệ thống CNTT
• Khả năng tiếp cận và sử dụng 

các hệ thống đấu thầu điện tử

• Xử lý chất thải
• Tác động đến môi trường và

 các biện pháp khắc phục
• Các nhân tố thúc đẩy trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp
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Hình 6: Quy trình phân tích các bên liên quan

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

XÁC ĐỊNH
Sử dụng bản đồ bên 

liên quan để lập bản đồ 
tất cả các bên liên quan 
bên trong và bên ngoài, 
dựa trên quyền hạn và 

lợi ích của họ.

THAM GIA
Thiết lập chiến lược 

truyền thông trong đó 
nêu rõ sự tham gia liên 

tục của các bên liên quan 
thông qua phân loại và 

phân tích.

LỢI ÍCH
Thiết lập lợi ích và yêu 
cầu của các bên liên 

quan từ dự án, là cơ sở 
để thiết lập mục tiêu của 
các bên liên quan trong 

dự án.

Hình 7: Lập bản đồ các bên liên quan

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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án. 

3.10 Sau khi xây dựng bản đồ và xác định các bên liên quan, cần thiết lập 
mục tiêu của các bên liên quan trong dự án. Bên vay cần xác nhận thông tin này 
bằng cách liên hệ trực tiếp với các bên liên quan bất cứ khi nào có thể.

3.11 Khi phân tích các bên liên quan cần cân nhắc cách thức thu hút sự tham 
gia của tất cả các nhóm liên quan nhằm xác định phương hướng và khả năng 
thành công của quy trình SPP. Bảng 1 đưa ra ví dụ về cách thức lồng ghép chiến 
lược này vào kế hoạch truyền thông. Sau khi hoàn thành phân tích, cần soạn thảo 
bảng tóm tắt các kết luận rút ra được và đưa vào tài liệu SPP (Phụ lục 1). 

Bảng 1: Ví dụ về Kế hoạch truyền thông của các bên liên quan

Tên và vai trò của các bên liên 
quan

[Tên]

Lợi ích trong Dự án [ví dụ, nhà tài trợ, bên hưởng lợi, nhà thầu, quản lý dự 
án, cơ quan điều hành, v.v.]

Mức độ hỗ trợ và ảnh hưởng [Mức độ hỗ trợ: ví dụ, lãnh đạo, phản đối, trung lập, hỗ 
trợ]
[Mức độ ảnh hưởng: ví dụ, ra quyết định, ảnh hưởng, 
bảo vệ, tuân thủ]

Mục tiêu, Tác nhân, Nhu cầu và 
Đòn bẩy

[Họ có những vấn đề gì cần phải giải quyết?
Cần phải làm gì để giải quyết các vấn đề mà bên liên 
quan này có thể có?]

Hành động [Các bên liên quan cảm thấy thế nào về dự án và các 
hoạt động đấu thầu?
Động lực của họ là gì?
Họ cần gì từ dự án và dự án có thể ảnh hưởng đến họ 
như thế nào?]

Chịu trách nhiệm, Chịu trách 
nhiệm giải trình, Được tham vấn 
hoặc Được thông báo

[Phân loại các bên liên quan như sau: “chịu trách 
nhiệm”, “chịu trách nhiệm giải trình”, “được tham vấn” 
hoặc “được thông báo”.]

Truyền đạt thông tin cái gì, khi 
nào và như thế nào?

[Hình thức truyền đạt thông tin, ví dụ: e-mail, trực tiếp, 
họp trực tuyến, v.v.
Bởi ai?
Mức độ thường xuyên như thế nào?]

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.



IV. Phân tích thị trường

4.1 Mục đích của bước phân tích thị trường trong quy trình SPP là cho phép 
bên vay có được hiểu biết phù hợp về các lĩnh vực thị trường có liên quan, cấu 
trúc và cách thức các lĩnh vực này vận hành, sau đó được phản ánh trong tài liệu 
SPP (Phụ lục 1). Dựa trên hiểu biết này, kế hoạch đấu thầu sẽ được điều chỉnh 
để đảm bảo rằng các nhà thầu mong muốn tham gia đấu thầu và có động lực để 
đưa ra các giải pháp sáng tạo trong đề xuất của họ. Phân tích thị trường không 
chỉ đơn thuần là nghiên cứu tại bàn và bên vay có thể cần thu hút sự tham gia 
của các nhà cung cấp từ giai đoạn đầu nhằm có được dữ liệu và thông tin cần 
thiết.

4.2 Phân tích thị trường sẽ bao gồm nội dung tóm tắt về (Hình 8):

(i) thị trường và phân khúc mục tiêu;
(ii) khả năng thị trường đáp ứng nhu cầu của bên vay và các mục tiêu 

phát triển của dự án;
(iii) cách thị trường đánh giá bên vay về khía cạnh mức độ hấp dẫn với 

tư cách chủ đầu tư, ví dụ: thanh toán nhanh chóng, quản lý khiếu 
nại, phản hồi thắc mắc, năng lực đấu thầu, v.v.;

(iv) tính chất và mức độ cạnh tranh trong thị trường mục tiêu;
(v) nhà cung cấp, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và thị phần của các 

bên này;
(vi) phương pháp định giá. 

4.3 Có thể thu thập thông tin bằng cách sử dụng công cụ phân tích chiến 
lược dưới đây:

(i) phân tích năm áp lực cạnh tranh của Porter,
(ii) xác định nguồn cung, và
(iii) xác định nhà cung cấp. 

4.4 Ngoài kết quả thu được từ những công cụ này, cần bổ sung thông tin từ 
các nguồn khác, chẳng hạn như

(i) báo cáo thường niên của công ty,
(ii) các chỉ số hàng hóa,
(iii) các tạp chí và hiệp hội thương mại,
(iv) văn phòng chính phủ,
(v) tra cứu trên Internet,
(vi) kiến thức và kinh nghiệm của các bên liên quan, và
(vii) trao đổi với các nhóm phụ trách đấu thầu của các ngân hàng phát 

triển khác. 
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A.  Phân tích năm áp lực cạnh tranh của Porter
4.5 Năm áp lực cạnh tranh của Porter là một công cụ để phân tích cường 
độ cạnh tranh và mức độ hấp dẫn về lợi nhuận của một ngành. “Năm áp lực” là 
những nhân tố gần gũi với một công ty và có ảnh hưởng đến khả năng phục vụ 
khách hàng và tạo ra lợi nhuận. Mô hình này xác định ba lực lượng cạnh tranh 
“theo chiều ngang” – nguy cơ về hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, nguy cơ về các 
doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, và đối thủ cạnh tranh tiềm năng - và hai 
lực lượng cạnh tranh “theo chiều dọc” – quyền thương lượng của các nhà cung 
cấp và quyền thương lượng của bên mua. Hình 9 mô tả mô hình năm áp lực này.

Hình 9: Năm áp lực cạnh tranh của Porter 

Quyền
thương lượng

của
nhà cung cấp

Quyền 
thương lượng 
của bên mua

Nguy cơ
hàng hóa
thay thế

Nguy cơ
doanh nghiệp
mới gia nhập

Đối thủ
cạnh tranh

1. Đối thủ cạnh tranh

4.6 Các nhà thầu tiềm năng thường lo ngại về mức độ cạnh tranh giữa bản 
thân họ và đối thủ cạnh tranh. Các thị trường cạnh tranh nhất, ví dụ (Hộp 2), sẽ là 
những thị trường mà trong đó:

(i) thường có các doanh nghiệp mới gia nhập;
(ii) có nhiều nhà thầu có năng lực tương đương nhau trong thị trường;
(iii)  bên vay có thể thực hiện quyền kiểm soát đối với các nhà thầu;
(iv)  nguy cơ cao về sản phẩm thay thế và công nghệ mới;
(v) chi phí cố định cao có thể dẫn đến việc đối thủ cạnh tranh giảm giá 

để giành thị phần; và/hoặc
(vi) thị trường có rào cản rút khỏi thị trường lớn, ví dụ: tài sản cố định 

đắt đỏ.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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2. Quyền thương lượng của bên mua

4.7 Bên vay (với tư cách “bên mua” của dự án) sẽ có quyền thương lượng 
lớn trong những trường hợp sau (Hộp 3):

(i) bên vay có khối lượng mua cao;
(ii) bên vay có nhiều nguồn cung thay thế như hàng hóa, công trình 

hoặc dịch vụ mà chưa có sự khác biệt giữa các nhà thầu tiềm năng;
(iii) chi phí đấu thầu theo kế hoạch cho các hợp đồng có giá trị cao, rủi ro 

thấp chiếm tỷ lệ lớn trong chi phí dự án, cho phép bên vay tận dụng 
thị trường;

(iv) bên vay có chi phí chuyển đổi thấp; và/hoặc
(v) bên vay có đầy đủ thông tin và hiểu biết về thị trường. 

Hộp 2
Ví dụ về năm áp lực cạnh tranh của Porter - Đối thủ cạnh tranh
• Có một số lượng tương đối nhỏ các công ty với “bí quyết” và chuyên môn cần thiết 

trong các hợp đồng thiết kế - xây dựng - vận hành.
• Các dự án có rủi ro cao hoặc phức tạp, trong đó kinh nghiệm về quốc gia hoặc khu 

vực và về bối cảnh chính trị có thể ảnh hưởng đến mong muốn tham gia đấu thầu của 
nhà cung cấp.

• Một số quốc gia có thể ưu tiên một số nhà cung cấp nhất định do có quan hệ chính trị 
và sự gần gũi về văn hóa.

• Sự tăng trưởng ổn định của một ngành khiến ngành này trở nên hấp dẫn.
• Có mức độ phân hóa thấp.
• Chi phí đấu thầu cao.
• Giá điện cố định cho người dùng có thể ức chế cạnh tranh nếu gây ra hạn chế về lợi 

nhuận.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Hộp 3
Ví dụ về năm áp lực cạnh tranh của Porter - Quyền thương lượng của 
bên mua
• Bên mua chính là cơ quan chính phủ và một số bên mua sẽ hấp dẫn hơn các bên 

khác dựa trên các yếu tố, chẳng hạn như an ninh, ổn định, rủi ro chính trị, xếp hạng tín 
dụng, v.v.

• Mối lo ngại về khả năng thanh toán có thể làm suy yếu vị thế của bên vay.
• Độ dài của các quy trình đấu thầu có thể ảnh hưởng đến mong muốn tham gia của 

nhà thầu.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

3. Quyền thương lượng của nhà cung cấp

4.8 Các nhà thầu tiềm năng (với tư cách “nhà cung cấp” của dự án) sẽ có 
quyền thương lượng lớn trong những trường hợp sau (Hộp 4):

(i) Có sự tập trung các nhà thầu tiềm năng thay vì nguồn cung phân tán;
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Hộp 4
Ví dụ về năm áp lực cạnh tranh của Porter - Quyền thương lượng của 
nhà cung cấp
• Các nhà cung cấp công nghệ cao có quyền lực lớn.
• Các nhà thầu xây dựng có quyền lực hạn chế do mức độ cạnh tranh lớn hơn và nhiều 

nguồn tiềm năng.
• Hạn chế về lựa chọn chuyên gia tư vấn kỹ thuật và thiết kế.
• Có những hạn chế tiềm tàng về vật liệu xây dựng do vấn đề hậu cần, ví dụ: mỏ đá, xi 

măng, v.v.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

(ii) Chi phí chuyển đổi cho bên vay trong thị trường hoặc ngành cao;
(iii) Bên vay không được xem là khách hàng quan trọng hoặc hấp dẫn 

đối với nhà thầu; và/hoặc
(iv) Thị trường cung ứng bị chi phối bởi một vài nhà thầu tiềm năng toàn 

cầu. 

4. Rủi ro của các doanh nghiệp mới gia nhập

4.9 Rủi ro của các doanh nghiệp mới tham gia thị trường sẽ phụ thuộc vào 
mức độ tồn tại các rào cản gia nhập, ví dụ (Hộp 5):

(i) tính kinh tế theo quy mô, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với một 
số ngành;

(ii) chi phí gia nhập thị trường, sẽ thay đổi theo công nghệ và quy mô;
(iii) khả năng tiếp cận các kênh phân phối và khả năng “tham gia” các 

hệ thống và mạng lưới cơ sở hạ tầng hiện có;
(iv) đường cong kinh nghiệm, tại đó đối thủ cạnh tranh mới có thể gặp 

khó khăn khi thâm nhập vào thị trường cung ứng mà một nhà cung 
cấp có lịch sử hoạt động lâu dài biết rõ về thị trường và đã xây dựng 
được các mối quan hệ tốt với các bên mua và nhà cung cấp chủ 
chốt;

(v) biện pháp trả đũa dự kiến, trong đó doanh nghiệp gia nhập tiềm 
năng tin rằng biện pháp trả đũa của (các) nhà cung cấp hiện tại sẽ 
có thể là các biện pháp ngăn chặn gia nhập hoặc khiến cho việc gia 
nhập thị trường trở nên khó khăn và tốn kém; và/hoặc

(vi) biện pháp can thiệp của pháp luật hoặc của nhà nước, có thể ức 
chế một cách nghiêm trọng hoặc ngăn chặn các công ty gia nhập thị 
trường địa phương. 
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5. Nguy cơ hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế

Hộp 6
Ví dụ về năm áp lực cạnh tranh của Porter - Nguy cơ thay thế
• Cơ hội sử dụng công nghệ cao thay vì nhân công.
• Có sẵn các vật liệu xây dựng thay thế.
• Có sẵn công nghệ hoặc phương pháp xây dựng thay thế.
• Có sẵn các lựa chọn phát điện thay thế cho dự án, ví dụ: năng lượng mặt trời, gió, địa 

nhiệt, thủy điện, thủy triều, v.v.
• Chi phí chuyển đổi từ một công nghệ, phương pháp hoặc vật liệu hiện có nhỏ hơn lợi 

ích nhận được từ phương án thay thế.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

4.10 Nguy cơ về hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế sẽ khác nhau giữa các 
ngành công nghiệp mà thường liên quan đến vòng đời hàng hóa hoặc dịch vụ. 
Các ngành và lĩnh vực có mức độ đổi mới sáng tạo cao và sử dụng các công 
nghệ cao sẽ đối mặt với nguy cơ cao về sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế. Việc áp 
dụng các sản phẩm thay thế có sẵn (Hộp 6) sẽ bị ảnh hưởng bởi

(i) chi phí chuyển đổi của bên vay,
(ii) mức độ sẵn có của các vật liệu thay thế tại quốc gia của bên vay,
(iii) khả năng tiếp cận với công nghệ cao tại quốc gia của bên vay, và/

hoặc
(iv) vòng đời và mức độ đổi mới sáng tạo của ngành.

B.  Xác định nguồn cung
4.11 Công cụ xác định nguồn cung được sử dụng để cân nhắc các cách phân 
biệt cách thức đấu thầu cho các gói thầu và lô thầu đề xuất trong phạm vi bất kỳ 
dự án nào. Công cụ này phân các hợp đồng thành bốn nhóm dựa trên mức độ 
chi phí và mức độ rủi ro: an ninh chiến lược, tầm quan trọng chiến lược, mua sắm 
chiến thuật, và lợi thế chiến thuật (Hình 10). Công cụ này cũng cho phép bên vay 

Hộp 5
Ví dụ về năm áp lực cạnh tranh của Porter - Rủi ro của các doanh nghiệp 
mới gia nhập
• Một số ít các nhà cung cấp hàng đầu thống trị thị trường và có thương hiệu mạnh.
• Các rào cản gia nhập đáng kể xuất phát từ nhu cầu phải có các kỹ năng chuyên môn 

và kinh nghiệm trong các dự án tương tự.
• Yêu cầu phải có nguồn vốn lớn để tham gia đấu thầu các dự án.
• Không có tính kinh tế theo quy mô vì mỗi dự án đều khác biệt.
• Một số công nghệ độc quyền đã được sử dụng.
• Chuỗi cung ứng được kiểm soát bởi các nhà cung cấp hiện có, tạo ra rào cản đối với 

việc gia nhập thị trường.
• Các công nghệ mới nổi có thể làm gián đoạn động lực thị trường hiện tại, ví dụ: tua bin 

gió.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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áp dụng chính xác của các chỉ số hiệu suất và các phong cách quản lý quan hệ 
trong dự án. Mặc dù rủi ro đấu thầu của dự án sẽ được phân loại tại giai đoạn ý 
tưởng dự án, giai đoạn này cũng cần tiếp tục xác nhận phân loại rủi ro, dựa trên 
phân tích thị trường và môi trường hoạt động.

4.12 Phân loại hàng hóa, công trình và dịch vụ theo tính chất của các tình 
huống cung ứng là cơ sở để xây dựng các chiến lược phù hợp nhằm quản lý các 
cơ chế đấu thầu này. Các dự án với hầu hết các gói thầu hoặc lô thầu nằm trong 
hai hộp “chiến lược” của Hình 10 sẽ là các dự án “có rủi ro cao”, trong khi các dự 
án nằm trong hai hộp “chiến thuật” sẽ được coi là các dự án “có rủi ro thấp”.

4.13 Phân tích này cũng sẽ đưa ra các lĩnh vực cần xem xét trong hồ sơ rủi ro 
của dự án. Các dự án có rủi ro cao sẽ nhận được hỗ trợ hoạt động trực tiếp trong 
suốt quy trình thực hiện dự án từ nhân viên phụ trách đấu thầu của ADB trong 
việc chuẩn bị kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu.

4.14 Công cụ này được áp dụng như sau:

(i) Sử dụng nguyên tắc Pareto, đặt 80% chi phí lớn nhất của dự án, 
tính theo giá trị, ở hai góc phần tư bên phải và 20% chi phí nhỏ nhất 
trong hai góc phần tư bên trái. Tất cả các gói thầu và lô thầu trong 
phạm vi một dự án sẽ được xác định.

(ii) Đánh giá rủi ro nội bộ và bên ngoài mà bên vay có thể phải đối mặt 
trong mỗi hợp đồng và lô thầu, để xác định chúng trong hai góc 

Hình 10: Công cụ xác định nguồn cung

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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phần tư trên và hai góc phần tư dưới. Ví dụ về rủi ro điển hình là
(a) biến động kinh tế;
(b) cân nhắc về môi trường;
(c) khả năng và năng lực của bên vay;
(d) thời gian thực hiện đấu thầu;
(e) mức độ phức tạp của quy trình;
(f) các yêu cầu về an toàn;
(g) mức độ sẵn có của các lựa chọn thay thế;
(h) mức độ phức tạp của thông số kỹ thuật;
(i) các rủi ro tồn tại trong chuỗi cung ứng;
(j) mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp;
(k) chiều dài của chuỗi cung ứng;
(l) rủi ro thông đồng giữa các nhà thầu;
(m) các vấn đề trách nhiệm xã hội của công ty;
(n) các vấn đề đạo đức trong đấu thầu;
(o) tính bền vững;
(p) năng lực thị trường;
(q) số lượng nhà cung cấp được chấp nhận;
(r) tốc độ thay đổi công nghệ;
(s) chi phí chuyển đổi;
(t) khả năng thiệt hại về uy tín; và/hoặc
(u) hàng hóa, công trình, hoặc dịch vụ là sản phẩm tiêu chuẩn hay 

đặt hàng riêng.  

1. Tầm quan trọng chiến lược

4.15 Các gói thầu và lô thầu trong danh mục này đóng vai trò quan trọng 
đối với sự thành công của dự án. Các hạng mục riêng lẻ có giá trị cao và có khả 
năng đại diện cho phần chi phí lớn nhất của dự án. Hình 11 đưa ra các ví dụ. Các 
nguyên tắc xác định nguồn cung chủ chốt (Hình 12) cho các hợp đồng trong góc 
này bao gồm:

(i) có được kiến thức chuyên sâu về thị trường,
(ii) xây dựng mô hình chi phí chi tiết,
(iii) thu hút sự tham gia sớm của thị trường vào quy trình để tăng sức 

hấp dẫn của các gói thầu,
(iv) áp dụng phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro toàn diện,
(v) tập trung vào tổng chi phí sở hữu hoặc chi phí vòng đời,
(vi) sử dụng tiêu chí đánh giá theo trọng số, và
(vii) áp dụng cách thức tiếp cận hợp tác trong quản lý quan hệ với nhà 

cung cấp. 

Các kết quả thu được bao gồm:

(i) giảm tổng chi phí dự án,
(ii) mức độ đổi mới sáng tạo cao,
(iii) các chiến lược rõ ràng có sự hỗ trợ và tham gia của cấp quản lý 

điều hành,
(iv) hiệu suất hoạt động của nhà cung cấp có mức độ nhất quán cao, và
(v) đo lường hiệu suất hai chiều, tức là các chỉ số hiệu suất cho cả nhà 

cung cấp và bên vay.
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2. An ninh chiến lược

4.16 Đặc điểm cơ bản của các gói thầu và lô thầu chi phí thấp này là chúng 
có khả năng khiến dự án bị ngừng lại hoặc chậm trễ. Mức độ sẵn có của các 
hạng mục trong danh mục này bị hạn chế bởi các yếu tố, chẳng hạn như nguồn 
cung hạn chế, thời gian thực hiện dài hoặc các tính năng kỹ thuật đặc biệt hoặc 
phức tạp. Các gói thầu hoặc lô thầu này có ít cơ hội giảm chi phí do giá trị thấp. 
Giá trị hạng mục không đáng kể so với chi phí có thể phát sinh nếu dự án bị gián 
đoạn. Hình 11 đưa ra các ví dụ. Các nguyên tắc xác định nguồn cung chủ chốt 
(Hình 12) cho các hợp đồng trong góc này bao gồm:

(i) thực hiện phân tích và quản lý rủi ro một cách mạnh mẽ,
(ii) lưu ý rằng hàng hóa ở góc phần tư này có thể cần mức dự trữ an 

toàn,
(iii) tập trung vào tổng chi phí mua thay vì giá,
(iv) áp dụng cách thức tiếp cận quản lý quan hệ với nhà cung cấp trên 

cơ sở hợp tác,
(v) đảm bảo an ninh nguồn cung, và
(vi) sử dụng tiêu chí đánh giá theo trọng số. 

Các kết quả thu được bao gồm:

(i) các số đo hiệu suất chặt chẽ,
(ii) các kế hoạch dự phòng,
(iii) không có sự cố trong chuỗi cung ứng, và
(iv) kiểm tra thường xuyên các phương pháp hoặc giải pháp thay thế để 

giảm thiểu rủi ro. 

3. Mua sắm chiến thuật

4.17 Các hạng mục trong danh mục này là nhiều hạng mục có giá trị thấp, 
rủi ro thấp cần thiết cho dự án để đáp ứng các yêu cầu thường lệ. Các hạng mục 
thường sẽ có sẵn trong thời gian thực hiện ngắn, được cung cấp từ một số lượng 
nguồn cung tương đối lớn và sẽ theo thiết kế hoặc thông số kỹ thuật tiêu chuẩn. 
Mức chi phí và rủi ro thấp trong các hạng mục này lý giải cho nỗ lực tối thiểu trong 
quản lý các cơ chế cung ứng. Hình 11 đưa ra các ví dụ. Các nguyên tắc xác định 
nguồn cung chủ chốt (Hình 12) cho các hợp đồng trong góc phần tư này bao 
gồm:

(i) đơn giản hóa quy trình đặt hàng,
(ii) giảm thiểu chi phí mua sắm,
(iii) đảm bảo một vài nhà cung cấp xem khách hàng là khách hàng “cốt 

lõi”, và
(iv) chỉ yêu cầu quản lý quan hệ theo ngoại lệ. 

Các kết quả thu được bao gồm:

(i) dữ liệu được tổ chức hợp lý,
(ii) áp dụng phương thức đấu thầu điện tử nếu có thể,
(iii) đặt hàng dựa trên catalô, và
(iv) sử dụng các thỏa thuận khung. 
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4. Lợi thế chiến thuật

4.18 Đặc điểm điển hình của các hạng mục này là chúng có sẵn từ các nguồn 
thay thế và mang lại cơ hội giảm chi phí tổng thể dự án. Thông thường chúng sẽ 
được coi là hàng hóa, công trình và dịch vụ “thương phẩm”. Việc quản lý các cơ 
chế cung ứng cho các hạng mục này dựa trên việc tối đa hóa tính chất cạnh tranh 
của thị trường. Hình 11 đưa ra các ví dụ. Các nguyên tắc xác định nguồn cung 
chủ chốt (Hình 12) cho các hợp đồng trong góc phần tư này bao gồm:

(i) tập trung vào giảm chi phí,
(ii) tận dụng các lực lượng và cạnh tranh trên thị trường,
(iii) phát triển kiến thức chuyên sâu về thị trường,
(iv) sử dụng đấu giá điện tử nếu có thể, và
(v) áp dụng phương pháp thương lượng thắng - thua. 

Các kết quả thu được bao gồm

(i) phân tích chi tiết về nhà cung cấp,
(ii) mô hình hóa chi phí, và
(iii) tiết kiệm chi phí dự án. 

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Hình 11: Ví dụ về các gói thầu điển hình trong mỗi góc xác định nguồn cung
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Mua sắm chiến thuật
• Hỗ trợ hành chính
• Thành lập văn phòng
• Tư vấn đào tạo

Tầm quan trọng chiến 
lược

• Thiết kế - vận hành - xây 
dựng

• Hệ thống tàu điện ngầm
• Nhà máy phát điện
• Cơ sở thủy điện
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ban đầu

Lợi thế chiến thuật
• Xây dựng thông thường
• Sửa chữa nhỏ, duy tu 

đường bộ
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Hình 12: Tóm tắt các công cụ xác định nguồn cung chủ chốt trong mỗi góc 

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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Strategic Critical

C.  Xác định nhà cung cấp
4.19 Xác định nhà cung cấp là công cụ cho phép bên vay xác định xem đánh 
giá của nhà thầu tiềm năng dành cho họ là như thế nào và họ có thể hành động 
như thế nào trong suốt quá trình đấu thầu. Công cụ này đánh giá mức độ hấp dẫn 
của dự án và hợp đồng đối với nhà thầu tiềm năng và, trên cơ sở đó, khả năng 
các nhà thầu này góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của dự án.

4.20 Thông tin thu thập được từ phân tích này sẽ cho phép bên vay đảm bảo 
xây dựng được kế hoạch đấu thầu đủ hấp dẫn với thị trường và khuyến khích các 
bên tham gia vào quá trình đấu thầu. Bên vay nên xem xét các khía cạnh dưới 
đây:

(i) Bên vay có thể thay đổi cách thức đấu thầu để gia tăng mức độ hấp 
dẫn của hợp đồng đối với thị trường không?
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Bảng 2: Ví dụ về mức độ hấp dẫn của dự án hoặc hợp đồng trong việc xác 
định nhà cung cấp

Đặc điểm hấp dẫn Đặc điểm không hấp dẫn
• Dự án có lợi nhuận
• Quy trình quản lý hợp đồng tốt
• Quy trình xử lý khiếu nại minh bạch
• Quy trình thanh toán đáng tin cậy
• An ninh trong nước
• Giảm thiểu quan liêu
• Chính phủ ổn định
• Cơ hội tăng trưởng kinh doanh
• Lập kế hoạch trước
• Dễ dàng phục vụ trong quá trình thực thi 

hợp đồng
• Chia sẻ thông tin
• Quản lý rủi ro tốt
• Quy trình hải quan hiệu quả

• Thanh toán chậm trễ hoặc thất thường
• Mối lo ngại về an ninh
• Chuỗi cung ứng không đáng tin cậy
• Điều khoản và điều kiện khó thực hiện
• Bên vay lập kế hoạch kém
• Rủi ro không chắc chắn hoặc không thể 

quản lý
• Lao động địa phương hạn chế
• Thị trường thiếu khả năng hỗ trợ
• Dịch vụ Logistics và hải quan khó khăn
• Quy trình quan liêu
• Biên lợi nhuận thấp
• Thiếu niềm tin trong quản lý quan hệ
• Quy trình đánh giá chậm trễ
• Thời gian thực hiện dự án không chắc 

chắn

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

(ii) Làm thế nào để bên vay có thể thúc đẩy thị trường cung cấp các 
giải pháp đổi mới sáng tạo, phù hợp mục đích nhằm đáp ứng các 
mục tiêu phát triển của dự án?

(iii) Làm thế nào và khi nào bên vay cần thu hút thị trường nhằm đảm 
bảo các bên tham gia vào quá trình đấu thầu? 

4.21 Để xác định triển vọng của nhà cung cấp, công cụ này xem xét hai tiêu 
chí: giá trị hợp đồng và mức độ hấp dẫn của hợp đồng. Giá trị được xem xét theo 
tỷ lệ doanh thu hàng năm của nhà cung cấp. Có thể thu thập thông tin này từ báo 
cáo thường niên của nhà cung cấp hoặc các báo cáo phân tích thị trường khác. 
Nhìn chung, tỷ lệ này càng cao, nhà cung cấp càng có nhiều động lực để tham 
gia đấu thầu. Tiêu chí thứ hai là mức độ hấp dẫn, có thể cho thấy động lực và 
mức độ sẵn sàng tham gia đấu thầu và hoàn thành các mục tiêu phát triển của dự 
án. Điều này thường khó xác định hơn, nhưng có thể thu hút sự tham gia của nhà 
cung cấp ở giai đoạn ban đầu nhằm thu thập thông tin để xác nhận tiêu chí này. 
Bảng 2 mô tả một số đặc điểm điển hình có thể khiến cho một dự án và các hợp 
đồng của dự án trở nên hấp dẫn hoặc kém hấp dẫn đối với các nhà cung cấp. 
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Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Hình 13: Công cụ xác định nhà cung cấp
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Quan điểm của nhà cung cấp về hợp đồng
• Phiền toái: Nhà cung cấp có sự quan tâm tối thiểu đối với dự án và tìm cách 

tránh hoặc rút lui
• Phát triển: Nhà cung cấp nuôi dưỡng mối quan hệ, thực hiện tốt và đưa ra các 

ưu đãi
• Cơ hội: Nhà cung cấp tìm kiếm lợi ích ngắn hạn
• Cốt lõi: Nhà cung cấp tìm cách “chốt” bên mua

4.22 Công cụ này sau đó phân loại các nhà cung cấp tiềm năng vào bốn 
nhóm dựa trên các tiêu chí: cốt lõi, phát triển, cơ hội và phiền toái (Hình 13). Kết 
luận được rút ra từ phân tích này sẽ giúp xác định các rủi ro, đồng thời xác định 
nhà cung cấp nào nên hoặc không nên tham gia vào quá trình đấu thầu.



V. Quản lý rủi ro

5.1 Mục đích của bước quản lý rủi ro trong quy trình SPP là nhằm xác định 
một cách kỹ lưỡng và chính xác đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm tàng cho dự án 
và hợp đồng đấu thầu, nội dung này sau đó phản ánh vào tài liệu SPP (Phụ lục 
1). Quy trình này bắt đầu trong giai đoạn CPS của ADB và lập kế hoạch vận hành 
với bên vay, thông qua CSPRA. Hướng dẫn về Khung rủi ro Đấu thầu thảo luận 
chi tiết về quy trình CSPRA này. Các rủi ro và các biện pháp giảm thiểu được xác 
định trong CSPRA được đưa vào đánh giá rủi ro đấu thầu của dự án (PPRA) và 
hồ sơ rủi ro dự án được xây dựng trong suốt quy trình SPP.

A.  Đánh giá rủi ro đấu thầu dự án (PPRA)
5.2 PPRA là quá trình xác định và giảm thiểu khả năng và tác động của rủi 
ro phát sinh trong dự án. PPRA cần tập trung vào những rủi ro mà có thể ảnh 
hưởng đến khả năng triển khai thành công dự án với mục đích đảm bảo rằng các 
dự án không bị chậm trễ hoặc thất bại do các rủi ro này phát sinh.

5.3 ADB sẽ thực hiện PPRA trong quá trình thực hiện dự án. Khi hoàn thành 
PPRA, cần xem xét các rủi ro đã xác định được trong CSPRA (nếu có), trong giai 
đoạn xây dựng ý tưởng dự án và dựa trên đánh giá năng lực và khả năng của 
bên vay cùng với phân tích thị trường.

5.4 Nhằm tạo điều kiện quản lý PPRA, có thể thiết kế quy trình đánh giá 
xung quanh các khía cạnh chính sau:

(i) mức độ phức tạp và cạnh tranh của thị trường,
(ii) kinh nghiệm của bên vay, bao gồm cả khả năng và năng lực,
(iii) an toàn và an ninh tại khu vực dự án,
(iv) các yếu tố kinh tế vĩ mô,
(v) môi trường kinh doanh và hoạt động,
(vi) đổi mới sáng tạo về kỹ thuật,
(vii) xu hướng giá,
(viii) quản lý quan hệ với nhà cung cấp,
(ix) những khác biệt giữa các quy chế đấu thầu trong nước và và các 

quy chế đấu thầu của ADB,
(x) các vấn đề về tính bền vững, và
(xi) các vấn đề về chuỗi cung ứng. 
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5.5 Khi định lượng các rủi ro đã xác định, cần áp dụng phương pháp tiếp 
cận liên chức năng trong xếp hạng rủi ro để làm cho phân tích khách quan hơn. 
Các vấn đề sau đây cần được xem xét trong quy trình này:

(i) kinh nghiệm và phán đoán trước đó của bên vay,
(ii) thông tin từ các ngân hàng phát triển khác có được khi phân tích thị 

trường,
(iii) nắm được các yếu tố thúc đẩy ra quyết định chính từ bên vay và thị 

trường cung cấp,
(iv) đánh giá năng lực của các nhà thầu và nhà cung cấp địa phương có 

khả năng tham gia đấu thầu dự án,
(v) phân tích sâu hơn các giả định được đưa ra trong giai đoạn ý tưởng 

dự án, và
(vi) phân tích nguyên nhân gốc rễ của các rủi ro đã xác định. 

5.6 Sau khi xác định tất cả các rủi ro chính, cần xếp hạng và xếp thứ tự 
ưu tiên các rủi ro này, sử dụng các bảng đánh giá rủi ro có trong Phụ lục 1 của 
Hướng dẫn về Khung rủi ro Đấu thầu. Mỗi rủi ro cần được cho điểm dựa trên hai 
tiêu chí về tác động của rủi ro và khả năng xảy ra rủi ro trên thang điểm từ 1 đến 
5, trên cơ sở đó thực hiện phân loại rủi ro theo mức độ nghiêm trọng dựa trên 
khía cạnh ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển của dự án.

5.7 ADB và bên vay có thể không giải quyết được tất cả các rủi ro đã xác 
định thông qua PPRA và các cơ chế đấu thầu được lựa chọn trong SPP. Tuy 
nhiên, hai bên có thể xây dựng các biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhiều 
loại rủi ro nhất có thể, bao gồm việc chỉ định thẩm quyền chịu trách nhiệm đối 
với từng biện pháp giảm thiểu đó. Cách tiếp cận này sẽ giúp cung cấp thông tin 
cho chiến lược đấu thầu và có thể tạo thành một phần của hợp đồng và/hoặc kế 
hoạch quản lý hợp đồng cho từng hợp đồng đấu thầu. Các biện pháp giảm thiểu 
có thể được phân thành bốn loại chính sau đây:

(i) Phòng tránh. Lựa chọn không chấp nhận rủi ro, ví dụ: không thực 
hiện một hoạt động mà trong đó rủi ro được coi là quá lớn.

(ii) Giảm thiểu. Giảm hoặc kiểm soát rủi ro thông qua cải thiện cơ chế 
giám sát, thay đổi quy trình, áp dụng quy trình mới, v.v.

(iii) Phân tán hoặc chuyển giao. Có thể chuyển giao hoặc chia sẻ rủi 
ro bằng các hoạt động, chẳng hạn như thầu phụ, thuê ngoài, hợp 
tác công-tư, liên doanh, phòng vệ rủi ro, bảo hiểm, v.v.

(iv) Chấp nhận. Quyết định rằng rủi ro nằm trong giới hạn chấp nhận 
đã được thỏa thuận. 

5.8 Ví dụ, nếu dự án áp dụng phương thức đấu thầu tiêu chuẩn rủi ro thấp, 
khi đã tiến hành một PPRA cho các dự án tương tự với cùng cơ quan điều hành 
dự án và khi cơ quan điều hành dự án đó thể hiện được kinh nghiệm thỏa đáng 
trong việc thực hiện các dự án đầu tư được tài trợ bằng nguồn vốn bên ngoài thì 
có thể thực hiện PPRA đơn giản theo Hướng dẫn của ADB về Đánh giá Rủi ro 
Đấu thầu và Xác định Phân loại Đấu thầu Dự án (2015).1 

1 ADB. 2015. Hướng dẫn về Đánh giá Rủi ro Đấu thầu và Xác định Phân loại Đấu thầu Dự án. 
Manila. https://www.adb.org/documents/procurement-risks.
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B.  Hồ sơ rủi ro
5.9 Sau khi xây dựng PPRA, cần phải thiết lập hồ sơ rủi ro dự án nhằm 
quản lý rủi ro đã được phân bổ trong quá trình đấu thầu để đảm bảo rằng các 
biện pháp giảm thiểu sẽ vẫn phát huy hiệu quả. Hồ sơ rủi ro cũng sẽ giúp xác 
định (i) giới hạn thích hợp cho việc quảng cáo quốc tế và quốc gia theo phương 
thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi cho dự án, dựa trên năng lực thị trường cung 
ứng và rủi ro đã được xác định; và (ii) thẩm định của ADB đối với quyết định đấu 
thầu của bên vay sẽ được thực hiện trên cơ sở kiểm tra trước hay kiểm tra sau 
(lấy mẫu), dựa trên kinh nghiệm, năng lực của bên vay và các biện pháp giảm 
thiểu. Tài liệu này cung cấp thông tin đầu vào cho các tài liệu thực hiện dự án của 
ADB, bao gồm báo cáo và khuyến nghị của Chủ tịch Ngân hàng (RRP), sổ tay 
quản trị dự án, và đánh giá rủi ro đấu thầu và kế hoạch quản lý. Bảng 3 là ví dụ 
đơn giản về hồ sơ rủi ro dự án.

Bảng 3: Ví dụ đơn giản về hồ sơ rủi ro dự án

Mô tả rủi ro Khả năng 
xảy ra 

(L) (1–5)

Tác động 
(I) (1–5)

Điểm số 
rủi ro 
(L x I)

Đề xuất giảm 
thiểu

Bên chịu 
rủi ro

Thay đổi về 
phạm vi hoặc 
chi phí sau khi 
được trao hợp 
đồng

2 4 8 Cải thiện thông 
số kỹ thuật và 
chi phí ước 
tính

Bên vay

Hồ sơ dự thầu 
giá thấp bất 
thường

2 3 6 Sử dụng các 
quy trình của 
ADB để xử lý 
hồ sơ dự thầu 
giá thấp bất 
thường

ADB và 
bên vay

Thông tin 
không đầy đủ 
về thông số kỹ 
thuật

2 4 8 Nhà cung cấp 
tham gia từ giai 
đoạn đầu

ADB và 
bên vay

Thời gian đánh 
giá quá dài

3 4 12 ADB hỗ trợ 
bên vay đẩy 
nhanh quy trình

ADB và 
bên vay

Quản lý hợp 
đồng kém

2 3 6 Cải thiện năng 
lực quản lý hợp 
đồng của bên 
vay

Bên vay

Vấn đề an ninh 
hoặc bất ổn 
dân sự

2 4 8 Cung cấp hỗ 
trợ an ninh và 
các cơ sở an 
toàn

Bên vay

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, I (Impact) = Tác động, L (Likelihood) = Khả năng xảy ra rủi ro.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.



VI. Phân tích các phương án

6.1 Bước này trong quy trình SPP đưa ra các phương án đấu thầu chiến 
lược nhằm đáp ứng các nhu cầu tổng thể của dự án, nội dung này sau đó sẽ 
được đưa vào Tài liệu SPP (Phụ lục 1). Bước này xem xét các mục tiêu phát triển 
của dự án, các mục tiêu của các bên liên quan và các mục tiêu đấu thầu đã được 
đánh giá trong các bước trước đó. Các phương án đấu thầu được đưa ra ở bước 
này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu trong bước tiếp 
theo. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng kế hoạch đấu thầu phù hợp với mục đích 
và sẽ mang lại cơ hội tối đa cho dự án nhằm có được giá trị đồng tiền đầu tư bền 
vững.

6.2 Phân tích này cần tóm tắt các phương án đấu thầu có sẵn cho dự án. 
Phân tích cần được dựa trên nghiên cứu và phân tích được thực hiện trong các 
bước trước đó của quy trình SPP. Có thể sẽ có các phương án đấu thầu khác 
nhau cho bên vay, vì vậy điều quan trọng là phải sàng lọc và đánh giá chính xác 
các phương án để đảm bảo SPP sẽ có được cách tiếp cận phù hợp với mục đích 
nhất nhằm tối đa hóa giá trị đồng tiền đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và 
hợp đồng. Hình 14 mô tả quy trình này.

A.  Các phương án chính cần cân nhắc
6.3 Các tiểu mục sau đây xem xét một số phương án đấu thầu chủ chốt để 
đánh giá trong quá trình phân tích các phương án. Các quyết định được đưa ra 
trên các phương án này là một phần của chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu 
thầu.

1. Phân chia gói thầu và lập kế hoạch đấu thầu

6.4 Việc xác định số lượng và loại hình hợp đồng phù hợp với mục đích nhất 
cho dự án phụ thuộc rất nhiều vào đánh giá và kinh nghiệm của nhân viên phụ 
trách đấu thầu, và có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc dự án có đáp ứng 
được các mục tiêu phát triển hay không. Phụ lục 2 đưa ra một số hướng dẫn và 
các nguyên tắc “thực hành tốt nhất” cần cân nhắc trong quá trình này.

6.5 Điều quan trọng là phải xác định trình tự phù hợp nhất cho quá trình bắt 
đầu và hoàn thành các hoạt động đấu thầu khác nhau, xem xét các yếu tố khác 
nhau, chẳng hạn như các yêu cầu và ưu tiên của dự án, các khía cạnh kỹ thuật 
của từng yếu tố hợp đồng, địa điểm dự án hoặc thậm chí cả phong tục và tập 
quán địa phương. Điều này bao gồm các nội dung sau: 



Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược28

(i) Ngày hoàn thành. Cần phải thiết lập ngày hoàn thành cho mỗi hoạt 
động đấu thầu (tức là, khi nào công việc cần được hoàn thành hoặc 
khi nào hàng hóa hoặc dịch vụ cần được giao và sẵn sàng để sử 
dụng), tất cả cần phải nằm trong khung thời gian của dự án.

(ii) Thời hạn thực hiện. Cần ước tính thời hạn thực hiện cho mỗi hợp 
đồng, thời hạn này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn 
như điều kiện tại địa phương (thời tiết, khí hậu, mùa, an ninh, quy 
tắc và quy định, v.v.), điều kiện thị trường (mức độ sẵn có của hàng 
hóa và dịch vụ; năng lực của nhà thầu, nhà cung cấp, hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ, v.v.), và khả năng và năng lực của bên vay.

(iii) Thời gian thực hiện. Khi xác định thời gian cần thiết để hoàn tất 
quy trình đấu thầu cho từng hoạt động (từ quảng cáo đến trao thầu), 
cần xem xét các yếu tố chính sau đây
(a) khả năng và năng lực của bên vay;
(b) sự sẵn sàng của thiết kế chi tiết và/hoặc thông số kỹ thuật cho 

mỗi gói thầu;
(c) hình thức đấu thầu hoặc tuyển chọn và phương thức đấu thầu;
(d) giá trị và mức độ phức tạp của gói thầu; và
(e) phương pháp kiểm tra của ADB (xem xét trước hoặc xem xét 

sau [chọn mẫu]). 

Hình 14: Xây dựng các phương án đấu thầu chiến lược để phân tích

PPRA = đánh giá rủi ro đấu thầu dự án, SWOT = điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách thức.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Tổng quan dự án Quản lý rủi roPhân tích thị trường

NHU CẦU DỰ ÁN

1 2 3

PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC
Dịch vụ hoặc tài sản, phạm vi và các gói thầu và lô thầu, tiêu chí đánh giá 
hồ sơ dự thầu, tạo chuỗi cung ứng, phân bổ rủi ro, loại hình hợp đồng, hình 
thức đấu thầu, mô hình giá hợp đồng, loại đặc tính kỹ thuật, giá trị đồng tiền 
đầu tư và chi phí vòng đời, các chỉ số thực hiện chính, quảng cáo/truyền 
thông đấu thầu

Các mục tiêu phát triển, Các mục tiêu của bên liên quan, Các mục tiêu đấu 
thầu

• Phân tích SWOT
• Phân tích kinh tế vĩ mô
• Phân tích các bên liên 

quan

• Năm áp lực cạnh tranh của 
Porter

• Xác định nguồn cung
• Xác định nhà cung cấp
• Sự tham gia của thị trường

• PPRA
• Hồ sơ rủi ro
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Ba mốc thời gian này có thể được sử dụng để xác định thời điểm nên tiến hành 
quảng cáo cho hoạt động đấu thầu. Cũng cần phải tính đến các yếu tố không 
lường trước được có thể kéo dài quy trình này.

2. Hình thức đấu thầu và Phương thức đấu thầu

6.6 Nhân viên phụ trách đấu thầu của dự án cần phải xác định hình thức 
đấu thầu phù hợp nhất với mục đích và phương thức đấu thầu cho từng gói thầu. 
Quy chế đấu thầu năm 2017 mô tả các phương pháp có sẵn, ví dụ như đấu thầu 
cạnh tranh rộng rãi (OCB), yêu cầu chào giá, chỉ định thầu, v.v.. Hướng dẫn về 
Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi mô tả phương pháp OCB một cách cụ thể hơn và 
đây cũng là phương án được ADB ưu tiên áp dụng trong hầu hết các trường hợp. 
Hướng dẫn về (i) Dịch vụ Tư vấn do Bên vay của ADB Quản lý, (ii) Dịch vụ Phi Tư 
vấn do Bên vay của ADB Quản lý, và (iii) Thỏa thuận Khung về Cung cấp Dịch vụ 
Tư vấn mô tả một cách chi tiết hơn các phương pháp lựa chọn dịch vụ tư vấn và 
dịch vụ phi tư vấn. 

6.7 Phương pháp được lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn các 
phương thức đấu thầu. Phương pháp OCB đối với hàng hóa, công trình xây 
lắp hoặc dịch vụ phi tư vấn thường áp dụng các quy trình một giai đoạn và hai 
giai đoạn và nộp một túi hồ sơ hoặc hai túi hồ sơ cho các đề xuất kỹ thuật và tài 
chính. Phụ lục 3 mô tả chi tiết hơn các thủ tục này. Phương pháp OCB có thể 
sử dụng quảng cáo quốc tế hoặc trong nước theo các phương thức được mô tả 
trong quy chế đấu thầu. Phương thức sơ tuyển được phép áp dụng cho các hợp 
đồng phức tạp hơn, và được mô tả trong Hướng dẫn Sơ tuyển. Phương pháp 
OCB cho các công ty tư vấn thường sử dụng phương thức sơ tuyển (còn được 
gọi là danh sách ngắn) và một giai đoạn – hai túi hồ sơ, được mô tả chi tiết hơn 
trong Hướng dẫn về Dịch vụ Tư vấn do Bên vay của ADB Quản lý. Nếu mong 
muốn áp dụng thời gian tạm hoãn trong phương thức đấu thầu, tham khảo chi tiết 
hơn trong Hướng dẫn về Thời gian Tạm hoãn. 

3. Đặc tính kỹ thuật

6.8 Một trong những cơ hội lớn nhất để cải thiện giá trị đồng tiền đầu tư 
trong dự án được ADB hỗ trợ là đảm bảo lựa chọn chính xác loại hình đặc tính 
kỹ thuật dự án dựa trên phân tích chiến lược về môi trường hoạt động, điều kiện 
thị trường và rủi ro dự án. Có hai loại hình đặc tính kỹ thuật mà bên vay cần xem 
xét: (i) đặc tính kỹ thuật về tuân thủ và (ii) đặc tính kỹ thuật về hoạt động. Hướng 
dẫn về Giá trị Đồng tiền Đầu tư mô tả chi tiết hơn về hai loại đặc tính kỹ thuật này 
và tình huống áp dụng. Hướng dẫn về Dịch vụ Tư vấn do Bên vay của ADB Quản 
lý và Hướng dẫn về Dịch vụ Phi tư vấn do Bên vay của ADB Quản lý cũng đưa ra 
hướng dẫn về việc xây dựng các đặc tính kỹ thuật cho các dịch vụ này, thường 
được gọi là các điều khoản tham chiếu cho chuyên gia tư vấn và mô tả công việc 
cho các đơn vị cung cấp dịch vụ phi tư vấn.
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4. Yêu cầu xem xét của ADB

6.9 ADB và bên vay sẽ đánh giá từng gói thầu và thỏa thuận về các cơ chế 
giám sát đấu thầu dựa trên phân loại rủi ro đấu thầu của dự án (như “A”, rủi ro 
cao hoặc “B”, rủi ro thấp), dựa trên khả năng và năng lực của bên vay cũng như 
mức độ rủi ro và phức tạp của gói thầu. Các phương án giám sát đấu thầu bao 
gồm (i) kiểm tra trước, trong đó ADB thẩm định và phê duyệt các tài liệu và quyết 
định chủ chốt trước khi tiến hành triển khai thực hiện; hoặc (ii) kiểm tra sau (lấy 
mẫu), trong đó ADB thẩm định các tài liệu, quyết định, và quy trình đấu thầu trên 
cơ sở lấy mẫu sau khi ký hợp đồng. Hướng dẫn về Giám sát Đấu thầu mô tả chi 
tiết hơn về các phương án này.

5. Biểu mẫu hợp đồng, Mô hình giá hợp đồng và Hồ sơ mời thầu

6.10 Chúng tôi khuyến khích sử dụng hồ sơ mời thầu mẫu và biểu mẫu hợp 
đồng của ADB. Các biểu mẫu hợp đồng được sử dụng rộng rãi bao gồm Phiên 
bản Hài hòa Ngân hàng Phát triển Đa phương của Các điều kiện chung của hợp 
Đồng FIDIC cho các công trình lớn, Các điều kiện chung của hợp đồng cho xây 
dựng nhà máy chế biến của Hiệp hội Tiến bộ Kỹ thuật Nhật Bản và các điều kiện 
chung của hợp đồng của ADB cho các dịch vụ tư vấn. Tuy nhiên, nếu trong quá 
trình thẩm định các phương án mà có các biểu mẫu khác phù hợp với mục đích 
hơn so với các biểu mẫu được bao gồm trong mẫu hồ sơ mời thầu của ADB thì 
có thể sử dụng các biểu mẫu hợp đồng được quốc tế công nhận với điều kiện 
được ADB chấp thuận trước. Ví dụ, các biểu mẫu hợp đồng này có thể bao gồm 
bộ FIDIC, Hợp đồng Kỹ thuật mới (NEC), hoặc các biểu mẫu hợp đồng của các 
định chế tài chính quốc tế khác. Trong các trường hợp này, các điều kiện cụ thể 
của hợp đồng sẽ bao gồm các điều kiện cụ thể của ADB liên quan đến tư cách 
hợp lệ, vi phạm liêm chính, biện pháp bảo vệ, môi trường làm việc tôn trọng, giải 
quyết tranh chấp và trọng tài.

6.11 Mô hình giá của hợp đồng phải được đánh giá dựa trên loại đặc tính kỹ 
thuật được sử dụng (tuân thủ các bước hoặc hiệu quả đầu ra) và tính chất của 
hàng hóa, công trình xây lắp hoặc dịch vụ được yêu cầu. ADB chuẩn bị các biểu 
mẫu chuẩn cho hợp đồng trọn gói và hợp đồng thanh toán theo đơn giá (còn 
được gọi là hợp đồng trên cơ sở thời gian hoặc hợp đồng theo đơn giá). Các biểu 
mẫu phổ biến khác bao gồm hợp đồng dựa trên kết quả đầu ra, hợp đồng khung, 
hợp đồng thanh toán theo tỷ lệ phần trăm và hợp đồng thanh toán hoàn trả theo 
chi phí thực tế và các khoản phí đi kèm. 

6. Các chỉ số hiệu quả thực hiện

6.12 Nhiều nhiệm vụ sẽ cần được xác định kỹ lưỡng về khía cạnh chất lượng 
thông qua các chỉ số hiệu quả thực hiện. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là phải 
xây dựng được các chỉ dẫn ban đầu về các yếu tố có thể được đo lường cũng 
như cách thức đo lường các yếu tố này. Các chỉ số thực hiện phải cụ thể, có thể 
đo lường, có thể đạt được, có liên quan và có khung thời gian (SMART). Hướng 
dẫn về Chất lượng và Hướng dẫn về Quản lý Hợp đồng đưa ra nội dung chi tiết 
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hơn về các chỉ số thực hiện chính. 

7. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và năng lực nhà thầu

6.13 Bên vay cần đánh giá số lượng và loại tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu 
và năng lực nhà thầu để đưa vào hồ sơ mời thầu. Tiêu chí năng lực đảm bảo chỉ 
trao thầu cho nhà thầu có năng lực chuyên môn, tài chính và kỹ thuật phù hợp để 
thực hiện thành công hợp đồng. Các yêu cầu về năng lực nên được giới hạn ở 
những yêu cầu cần thiết để xác định được rằng nhà thầu có năng lực này. Tiêu 
chí đánh giá hồ sơ dự thầu phải phản ánh các yêu cầu của nhiệm vụ và các đặc 
điểm quan trọng nhất của nhà cung cấp, đóng vai trò chủ chốt nhằm đạt được 
các kết quả mong muốn của hợp đồng, như được mô tả trong đặc tính kỹ thuật. 
Hướng dẫn sử dụng của ADB về mẫu hồ sơ mời thầu và các Hướng dẫn về (i) 
Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi, (ii) Chất lượng và (iii) Giá trị Đồng tiền Đầu tư mô 
tả chi tiết hơn về việc thiết kế và áp dụng tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và năng 
lực nhà thầu.

6.14 Các vấn đề khác cần cân nhắc ở giai đoạn này bao gồm (i) đánh giá bất 
kỳ nhà thầu phụ nào mà nhà thầu đề xuất (Hướng dẫn về Thầu phụ), (ii) có áp 
dụng cơ chế ưu đãi nội địa không (Hướng dẫn về Ưu đãi Nội địa) và (iii) đánh giá 
và phản hồi các hồ sơ dự thầu giá thấp bất thường (thủ tục tiêu chuẩn của ADB 
đối với nội dung này được mô tả trong Hướng dẫn về Hồ sơ Dự thầu Giá thấp Bất 
thường). 

8. Cách thức quản lý hợp đồng

6.15 Ở giai đoạn này, cần cân nhắc lựa chọn các phương án và phương 
pháp tiếp cận đối với vấn đề quản lý mỗi gói thầu, dựa trên các phương án khác 
nhau được đánh giá trong các phần trước. Ngoài ra, cũng cần cân nhắc các kết 
quả xác định nguồn cung và xác định nhà cung cấp trong phần IV để xác định 
xem hợp đồng nằm trong phạm vi góc phần tư nào và lựa chọn phương pháp 
quản lý quan hệ nào là phù hợp nhất. Hướng dẫn về Quản lý Hợp đồng mô tả chi 
tiết hơn về cách thức thiết lập phương pháp quản lý hợp đồng và kế hoạch quản 
lý hợp đồng cho hợp đồng.

B.  Đấu thầu sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin
6.16 Cần áp dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau khi đấu thầu các sản 
phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT), tùy thuộc vào tính chất và mức độ 
phức tạp của các gói thầu. Có thể xem xét các gói thầu theo hai loại hình: (i) đấu 
thầu mua sắm phần mềm, phần cứng và các dịch vụ liên quan có sẵn và tương 
đối đơn giản; và (ii) đấu thầu các sản phẩm, dịch vụ đổi mới, phức tạp hơn về mặt 
thiết kế, vận hành và bảo trì, có thể cần phải điều chỉnh cho phù hợp với hạ tầng 
cơ sở hoặc quy trình hiện có, và có các yếu tố đổi mới mang tính chất độc quyền 
và ít có trên thị trường. Phụ lục 4 mô tả chi tiết hơn về đấu thầu các sản phẩm và 
dịch vụ CNTT.
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C.  Sàng lọc và lựa chọn các phương án chiến lược
6.17 Nhằm đảm bảo rằng chiến lược đấu thầu sẽ mang lại phương pháp tiếp 
cận phù hợp với mục đích cho từng gói thầu và đạt được giá trị đồng tiền đầu tư, 
các phương án có được từ phân tích phải được xếp hạng dựa trên các tiêu chí 
sau:

(i) Tính phù hợp. Phương án này có đáp ứng được các mục tiêu phát 
triển tổng thể của dự án không?

(ii) Tính khả thi. Phương án này có hiệu quả không? Có thể thực hiện 
được trong khung thời gian và chi phí chấp nhận được không? Thị 
trường có đủ khả năng để thực hiện phương án này không? Có sẵn 
các nguồn lực cần thiết không?

(iii) Khả năng chấp nhận. Các bên liên quan đã xác định có hỗ trợ và 
nhất trí với phương án này không? 

6.18 Cần xếp hạng mỗi phương án có được theo các tiêu chí này. Hình 15 và 
Bảng 4 mô tả chi tiết hơn quy trình xếp hạng. 

Hình 15: Sàng lọc và lựa chọn các phương án chiến lược

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Xây dựng 
các 
phương án

Danh sách 
ngắn

Đánh giá 
danh sách 
ngắn

Chiến lược 
ưu tiên

1 2 3 4

• Thiết lập các phương án 
chiến lược tiềm năng (ví dụ: 
về đặc tính kỹ thuật, loại hợp 
đồng, mô hình giá, v.v.)

• Điều chỉnh các phương án 
và xác định các yếu tố cấu 
thành chiến lược

• Sàng lọc các khả năng dựa 
trên mục tiêu phát triển, nhu 
cầu của các bên liên quan và 
nhu cầu đấu thầu

• Đánh giá rủi ro so sánh
• Đảm bảo tính phù hợp, tính 

khả thi và khả năng chấp 
nhận

• Đánh giá các mục tiêu phát 
triển của dự án

• Xác định danh sách ngắn, 
thông bao gồm hai đến bốn 
khả năng cho mỗi phương 
án (ví dụ: đối với đặc tính kỹ 
thuật: tuân thủ hoặc hiệu quả 
đầu ra)

• Chọn chiến lược ưu tiên cho 
mỗi phương án

• Chuẩn bị các chiến lược 
đấu thầu và tài liệu kế hoạch 
đấu thầu
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Bảng 4: Ví dụ đơn giản về các phương án xếp hạng chiến lược

Tính khả thi
(1–10)

Tính phù 
hợp

(1–10)

Khả năng 
chấp nhận 

(1–10)

Tổng điểm
(3–30)

Phương án 1
Đấu thầu cạnh tranh rộng 
rãi với đặc tính kỹ thuật chi 
tiết và sơ tuyển

7 8 9 24

Phương án 2
Đấu thầu cạnh tranh hạn 
chế với đặc tính kỹ thuật 
chi tiết

7 4 5 16

Phương án 3
Đấu thầu cạnh tranh rộng 
rãi cho loại hình hợp đồng 
thiết kế - xây dựng - vận 
hành dựa trên thiết kế sơ bộ 
của bên vay

7 4 4 15

Phương án 4
Đấu thầu cạnh tranh rộng 
rãi cho loại hình hợp đồng 
thiết kế - xây dựng

7 5 5 17

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.



VII. Chiến lược đấu thầu 

7.1 Sau khi sàng lọc các phương án chiến lược hiện có nhằm đáp ứng các 
mục tiêu phát triển của dự án, các cơ chế đấu thầu được khuyến nghị sẽ được 
tóm tắt dưới dạng chiến lược đấu thầu trong tài liệu SPP (Phụ lục 1). Tài liệu SPP 
đã hoàn thành sau đó được đệ trình lên ADB để ADB ra ý kiến không phản đối 
trước khi hoàn thành RRP để ADB phê duyệt. 
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8.1 Bước cuối cùng của quy trình SPP là tổng hợp các phân tích, các 
phương án được ưu tiên và chiến lược vào kế hoạch đấu thầu của dự án. Kế 
hoạch đấu thầu sẽ được chuẩn bị cho tất cả các dự án đầu tư, bao gồm cả các 
đợt trong các chương trình tài trợ nhiều đợt, yêu cầu tài trợ bổ sung và các khoản 
vay qua trung gian tài chính, ngoại trừ cho vay theo chính sách và cho vay dựa 
trên kết quả. Bên vay chuẩn bị kế hoạch đấu thầu dự án và kế hoạch đấu thầu đó 
sẽ được tổng hợp và được phê duyệt qua hệ thống PRS của ADB. Kế hoạch đấu 
thầu có năm phần và sẽ cung cấp dữ liệu cơ bản của dự án, bao gồm tên dự án; 
số tham chiếu; quốc gia; tên cơ quan thực hiện dự án; số tiền tài trợ dự án, bao 
gồm tài trợ của ADB và đồng tài trợ nếu có; ngày hoàn thành dự án; v.v.. Phụ lục 5 
cung cấp mẫu kế hoạch đấu thầu. Năm phần bao gồm:

(i) Phần A: Hình thức đấu thầu. Trình bày các hình thức được áp 
dụng cho đấu thầu hàng hóa, công trình xây lắp, dịch vụ phi tư vấn 
và dịch vụ tư vấn.

(ii) Phần B: Gói thầu đang thực hiện. Liệt kê các hợp đồng hàng hóa, 
công trình xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn mà hoạt động 
đấu thầu đang được thực hiện hoặc dự kiến bắt đầu trong thời hạn 
của kế hoạch đấu thầu.

(iii) Phần C: Gói thầu dự kiến. Liệt kê các hợp đồng hàng hóa, công 
trình xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn mà hoạt động đấu 
thầu dự kiến bắt đầu ngoài thời hạn của kế hoạch đấu thầu trong 
vòng đời dự án (nghĩa là những hợp đồng dự kiến vượt quá thời hạn 
của kế hoạch đấu thầu hiện tại).

(iv) Phần D: Hợp đồng đã được trao. Liệt kê các hợp đồng đã được 
trao và hoàn thành cho hàng hóa, công trình xây lắp, dịch vụ phi tư 
vấn và dịch vụ tư vấn trong dự án (áp dụng cho các kế hoạch đấu 
thầu sửa đổi khi dự án đang được thực hiện).

(v) Phần E: Các hợp đồng không do ADB tài trợ. Liệt kê các gói hợp 
đồng hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn vấn và dịch vụ tư vấn 
trong suốt vòng đời dự án được tài trợ bởi các nguồn không phải 
của ADB, nghĩa là bằng nguồn vốn đối ứng của chính phủ hoặc các 
nhà đồng tài trợ. 

8.2 Khi chuẩn bị kế hoạch đấu thầu trong PRS, nên sử dụng danh sách thả 
xuống được thiết kế trên hệ thống để lựa chọn hình thức đấu thầu thích hợp, các 
cơ chế xem xét trước hoặc xem xét sau (chọn mẫu) và phương thức đấu thầu, 
cũng như phân loại đấu thầu dự án, rủi ro đấu thầu, và liệu dự án có áp dụng hình 
thức ký hợp đồng trước, tài trợ hồi tố và đấu thầu điện tử không.



Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược36

A.  Phân chia gói thầu và lập kế hoạch đấu thầu 
8.3 Kế hoạch đấu thầu, trong phạm vi có thể, cần nêu chi tiết các cơ chế 
phân chia gói thầu và lập kế hoạch đã được xác nhận và dự kiến, theo định dạng 
năm phần của kế hoạch nêu trên. Mục 6.A.1. của hướng dẫn này đưa ra hướng 
dẫn cho quá trình đánh giá và chuẩn bị các cơ chế này.

B.  Giám sát đấu thầu
8.4 Các cơ chế giám sát đấu thầu của ADB bao gồm kiểm tra trước hoặc 
kiểm tra sau (lấy mẫu) sẽ được quy định cụ thể trong kế hoạch đấu thầu cho từng 
gói thầu. Các hợp đồng có nguy cơ cao trong kế hoạch đấu thầu phải được ADB 
kiểm tra trước. Quyết định tiến hành kiểm tra sau (lấy mẫu) sẽ dựa trên đánh giá 
về năng lực của cơ quan điều hành dự án trong việc đảm trách trách nhiệm đấu 
thầu lớn hơn, điều này sẽ được thực hiện trong PPRA. Quyết định áp dụng cơ 
chế kiểm tra trước hoặc kiểm tra sau (lấy mẫu) không phụ thuộc vào phương thức 
đấu thầu mà dựa trên mức độ rủi ro đấu thầu. Hướng dẫn về Giám sát Đấu thầu 
đề cập chi tiết nội dung này.

C.  Lưu giữ và cập nhật Kế hoạch đấu thầu
8.5 Kế hoạch đấu thầu đầu tiên và các nội dung cập nhật, hàng năm hoặc 
khi cần thiết, sẽ được công bố trên trang web của ADB. Nhân viên dự án liên 
quan của ADB có trách nhiệm đảm bảo rằng bên vay chuẩn bị và chuyển tiếp bản 
mềm của kế hoạch đấu thầu cho ADB, để nhân viên dự án của ADB có thể nhập 
hoặc cập nhật thông tin trong PRS. Chúng tôi khuyến khích bên vay công bố các 
kế hoạch đấu thầu tại địa phương, mặc dù việc này là không bắt buộc.

8.6 Kế hoạch đấu thầu lần đầu được đưa vào sổ tay quản lý dự án và được 
ADB phê duyệt. ADB và bên vay sẽ thảo luận và nhất trí về kế hoạch đấu thầu 
trong quá trình thương lượng về khoản vay hoặc khoản viện trợ không hoàn lại. 
Các chi tiết bổ sung, nếu cần, có thể được cung cấp dưới dạng phụ lục bổ sung 
cho RRP trong quá trình phê duyệt dự án.

8.7 Khi ADB phê duyệt hành động trước, các hoạt động đấu thầu trước sẽ 
được đưa vào kế hoạch đấu thầu đã được thỏa thuận trong quá trình thương 
lượng về khoản vay hoặc khoản viện trợ không hoàn lại.

8.8 Thời hạn ban đầu của kế hoạch đấu thầu được thiết lập là 18 tháng. 
Điều này có nghĩa là, trong phạm vi có thể, các gói thầu được đấu thầu trong 
18 tháng đầu tiên của dự án sẽ được đưa vào kế hoạch đấu thầu. Bên vay nên 
cập nhật kế hoạch đấu thầu 12 tháng một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần. 
Bất kỳ sự chậm trễ nào về hiệu lực khoản vay, khởi động dự án và thực hiện dự 
án cũng cần được cập nhật ngay vào kế hoạch đấu thầu. Các thay đổi đối với 
kế hoạch đấu thầu sẽ phải tuân theo các yêu cầu phê duyệt như được quy định 
trong hướng dẫn đấu thầu dành cho nhân viên của ADB. ADB sẽ xem xét từng kế 
hoạch đấu thầu được cập nhật trước khi công bố. 
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Phần 1: Ý tưởng Dự án

Tên dự án [Điền vào mỗi phần.]

Quốc gia

Cơ quan điều hành

Cơ quan thực hiện

Mục tiêu phát triển của dự án

Mô tả dự án

Mô tả các gói thầu dự kiến

Tóm tắt thỏa thuận tài trợ

Phần 2: Môi trường hoạt động

A. Đánh giá khả năng và năng lực của Bên vay

Điểm mạnh Điểm yếu
[Điền vào mỗi phần.]

Cơ hội Thách thức
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B. Yêu cầu hỗ trợ 

Năng lực và khả năng đấu thầu [Điền vào mỗi phần.]

Kinh nghiệm thực hiện các dự án tương 
tự

Năng lực và kinh nghiệm quản lý hợp 
đồng

Mức độ phụ thuộc vào Tư vấn độc lập

Mô tả Hệ thống quản lý khiếu nại

C. Các kết luận chính về đấu thầu

[Phần này cần bao gồm nội dung tóm tắt về phân tích khả năng và năng lực của bên vay và 
các yêu cầu hỗ trợ, trình bày các vấn đề chính đã được xác định, mà sẽ được đưa vào chiến 
lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu.] 

D. Phân tích ảnh hưởng bên ngoài

Quản trị [Điền vào mỗi phần.]

Kinh tế

Bền vững

Công nghệ
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E. Các kết luận chính về đấu thầu

[Phần này cần bao gồm nội dung tóm tắt về phân tích ảnh hưởng bên ngoài, trình bày các yếu 
tố thúc đẩy sự thay đổi tiềm năng và quan trọng cần đưa vào chiến lược đấu thầu và kế hoạch 
đấu thầu.]

F. Phân tích các bên liên quan và kế hoạch  
truyền thông

G.  Kế hoạch truyền thông của các bên liên quan

Tên và vai trò của các 
bên liên quan

[Tên] [Điền thông tin mỗi bên liên quan vào một bảng.]

Lợi ích trong dự án [ví dụ, nhà tài trợ, bên hưởng lợi, nhà thầu, quản lý dự án, cơ quan 
điều hành, v.v.]

Mức độ hỗ trợ và ảnh 
hưởng

[Mức độ hỗ trợ: ví dụ, lãnh đạo, phản đối, trung lập, hỗ trợ]
[Mức độ ảnh hưởng: ví dụ, ra quyết định, ảnh hưởng, bảo vệ, tuân 
thủ]

Cao

Được thông tin

Lợi ích trong Dự án

Q
uy

ền
 h

ạn
 v

à 
ản

h 
hư

ởn
g 

đố
i v

ới
 d

ự
 á

n

Cao

Vai trò tối thiểu

Hài lòng

[Điền vào mỗi phần.]

Các bên 
liên quan chính

Thấp
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Mục tiêu, Tác nhân, 
Nhu cầu và Đòn bẩy

[Cần phải làm gì để giải quyết các vấn đề mà bên liên quan này có 
thể có?
Họ có những vấn đề gì cần phải giải quyết?]

Hành động [Các bên liên quan cảm thấy thế nào về dự án và các hoạt động 
đấu thầu?
Động lực của họ là gì?
Họ cần gì từ dự án và dự án có thể ảnh hưởng đến họ như thế 
nào?]

Trách nhiệm, Trách 
nhiệm giải trình, 
Được tư vấn hoặc 
Được thông tin

[Phân loại các bên liên quan như sau: “chịu trách nhiệm”, “chịu 
trách nhiệm giải trình”, “được tư vấn” hoặc “được thông tin”.]

Thông tin cái gì, khi 
nào và như thế nào?

[Hình thức thông tin liên lạc, ví dụ: e-mail, trực tiếp, họp trực tuyến, 
v.v.
Bởi ai?
Mức độ thường xuyên như thế nào?]

H.  Các kết luận chính về đấu thầu

[Phần này cần bao gồm nội dung tóm tắt về phân tích bên liên quan và kế hoạch truyền thông 
cho bất kỳ bên liên quan nào, mà sẽ được đưa vào chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu 
thầu.]

Phần 3: Phân tích thị trường

A.  Năm áp lực cạnh tranh của Porter

Đối thủ cạnh tranh [Điền vào mỗi phần.]

Quyền thương lượng của bên mua

Quyền thương lượng của nhà cung cấp

Rủi ro của doanh nghiệp mới gia nhập

Nguy cơ hàng hóa thay thế
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B.  Các kết luận chính về đấu thầu

[Phần này cần bao gồm nội dung tóm tắt về phân tích thị trường theo năm áp lực cạnh tranh 
của Porter đối với các vấn đề chính cần đưa vào chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu.]

C. Xác định nguồn cung

Cao
Chi tiêu

R
ủi

 ro

Cao

Thấp

Tầm quan trọng 
chiến lược

An ninh chiến lược

[Điền vào mỗi phần.]

Mua sắm chiến thuật Lợi thế chiến thuật

D.  Các kết luận chính về đấu thầu

[Phần này cần bao gồm nội dung tóm tắt về phân tích xác định nguồn cung đối với các vấn đề 
chính cần đưa vào chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu.]
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E.  Xác định nhà cung cấp

Cao
Phần trăm doanh thu

M
ứ

c 
độ

 h
ấp

 d
ẫn

Cao

Thấp

Cơ hộiPhiền toái

Phát triển Cốt lõi

[Điền vào mỗi phần.]

F.  Các kết luận chính về đấu thầu

[Phần này cần bao gồm nội dung tóm tắt về phân tích nhà cung cấp đối với bất kỳ vấn đề 
chính nào mà cần đưa vào chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu.]



Phụ lục 1 43

Phần 4: Quản lý rủi ro

Hồ sơ đánh giá rủi ro đấu thầu của dự án

Mô tả rủi ro

Khả năng 
xảy ra 

(L) (1–5)
Tác động
(I) (1–5)

Điểm số 
rủi ro
(L x I)

Đề xuất 
giảm thiểu

Bên chịu 
rủi ro

[Điền vào mỗi phần theo hướng dẫn trong Hướng dẫn về Khung rủi ro đấu thầu]

I = tác động, L = khả năng.

Phần 5: Phân tích các phương án

Mô tả các phương án 
chiến lược

Tính khả thi
(1–10)

Tính phù hợp
(1–10)

Khả năng 
chấp nhận

(1–10)
Tổng điểm

(3–30)

[Điền vào mỗi phần.]

Phần 6: Tóm tắt chiến lược đấu thầu
[Phần này tóm tắt kết quả của việc áp dụng lập kế hoạch đấu thầu chiến lược 
(SPP) vào chiến lược đấu thầu bằng cách nêu ra và hợp lý hoá các cơ chế mua 
sắm được ưu tiên thông qua các tiểu mục sau đây. Điền vào mỗi tiểu mục.]

A.  Phân chia gói thầu và lập kế hoạch đấu thầu
A1.1 [Tóm tắt số lượng gói thầu và lô thầu được quảng cáo, và khung thời 
gian ước tính, đồng thời đưa ra giải trình dựa trên các phân tích của quy trình 
SPP.]
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B.  Hình thức đấu thầu
A1.2 [Tóm tắt các hình thức đấu thầu và các cơ chế quảng cáo mà sẽ được 
sử dụng trong dự án (ví dụ, đấu thầu cạnh tranh rộng rãi với quảng cáo quốc tế, 
đấu thầu cạnh tranh rộng rãi với quảng cáo trong nước, đấu thầu cạnh tranh hạn 
chế, yêu cầu chào giá, chỉ định thầu, v.v.), bao gồm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự 
thầu và bất kỳ ngưỡng nào có thể đã được thỏa thuận cho các gói thầu mà một 
phương pháp cụ thể sẽ được áp dụng trên hoặc dưới ngưỡng đó. Đưa ra giải trình 
dựa trên các phân tích của quy trình SPP, đặc biệt là nếu đề xuất các hình thức 
đấu thầu không cạnh tranh và cạnh tranh hạn chế.] 

C.  Sơ tuyển
A1.3 [Mô tả bất kỳ cơ chế sơ tuyển dự kiến nào cho các gói thầu chính, bao 
gồm việc liệu quy trình sơ tuyển có nhằm mục đích giới hạn số lượng nhà thầu 
được mời tham gia đấu thầu hay không. Đưa ra giải trình dựa trên các phân tích 
của SPP.] 

D.  Phương thức đấu thầu
A1.4 [Mô tả các phương thức đấu thầu dự kiến cho các gói thầu chính (ví dụ: 
một giai đoạn-một túi hồ sơ, một giai đoạn-hai túi hồ sơ, hai giai đoạn, hai giai 
đoạn-hai túi hồ sơ, nhiều giai đoạn) và đưa ra giải trình dựa trên các phân tích của 
quy trình SPP.] 

E.  Đặc tính kỹ thuật
A1.5 [Mô tả loại đặc tính kỹ thuật sẽ được thiết lập cho các gói thầu chính, ví 
dụ: tuân thủ hoặc hoạt động và đưa ra giải trình dựa trên các phân tích của quy 
trình SPP.]

F.  Yêu cầu giám sát
A1.6 [Tóm tắt các cơ chế giám sát đấu thầu cho dự án (tức là, kiểm tra trước 
và/hoặc kiểm tra sau {lấy mẫu}), bao gồm bất kỳ ngưỡng nào có thể đã được thỏa 
thuận cho các gói thầu, mà một cơ chế giám sát cụ thể sẽ được áp dụng trên 
hoặc dưới ngưỡng đó. Đưa ra giải trình dựa trên các phân tích của quy trình SPP, 
đặc biệt trong trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra sau (lấy mẫu).]

G.  Thời gian tạm hoãn
A1.7 [Mô tả trong trường hợp áp dụng thời gian tạm hoãn cho bất kỳ gói thầu 
nào và, nếu có, cho biết độ dài khoảng thời gian tạm hoãn. Đưa ra giải trình dựa 
trên các phân tích của quy trình SPP.]
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H.  Mẫu hồ sơ mời thầu và biểu mẫu hợp đồng
A1.8 [Tóm tắt các mẫu hồ sơ mời thầu (SBD) và các biểu mẫu hợp đồng 
sẽ được sử dụng cho dự án (ví dụ, đối với SBD, các SBD của Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB) áp dụng cho hàng hóa, công trình, công trình nhỏ, nhà máy, 
công nghệ thông tin hoặc thiết kế-xây dựng-vận hành, hoặc yêu cầu chào giá 
tiêu chuẩn cho tư vấn, các SBD khác từ bên vay hoặc các tổ chức quốc tế khác, 
và, đối với các biểu mẫu hợp đồng, Phiên bản Hài hòa Ngân hàng Phát triển Đa 
phương của Các điều kiện chung của hợp Đồng FIDIC cho các công trình lớn, 
Các điều kiện chung của hợp đồng cho xây dựng nhà máy chế biến của Hiệp hội 
Tiến bộ Kỹ thuật Nhật Bản và các điều kiện chung của hợp đồng của ADB về các 
dịch vụ tư vấn, các biểu mẫu Hợp đồng kỹ thuật mới, v.v..). Đưa ra giải trình dựa 
trên các phân tích của quy trình SPP, đặc biệt là nếu đề xuất áp dụng các mẫu hồ 
sơ mời thầu không phải của ADB.] 

I.  Loại giá hợp đồng áp dụng
A1.9 [Mô tả loại giá hợp đồng áp dụng cho các gói thầu chính, chỉ ra các 
khoản thanh toán là trọn gói, giá cố định, theo đơn giá, hoàn trả theo chi phí thực 
tế và các khoản phí đi kèm hay chi phí mục tiêu, v.v.. Đưa ra giải trình dựa trên 
các phân tích của quy trình SPP, đặc biệt nếu đề xuất các cơ chế khác ngoài cơ 
chế trọn gói hoặc theo đơn giá.] 

J. Các chỉ số thực hiện chính
A1.10 [Tóm tắt các mục tiêu phát triển của dự án cần được chuyển đổi thành 
các chỉ số thực hiện và nêu rõ cách thức áp dụng các chỉ số này trên các gói thầu 
khác nhau; ví dụ: một số chỉ số nhất định chỉ có thể áp dụng cho các hợp đồng cụ 
thể. Đưa ra giải trình dựa trên các phân tích của quy trình SPP.]

K. Phương pháp đánh giá
A1.11 [Mô tả phương pháp đánh giá cho các gói thầu chính, ví dụ: các gói thầu 
sẽ sử dụng các tiêu chí xếp hạng, giá được đánh giá thấp nhất hoặc phương 
pháp khác. Đưa ra giải trình dựa trên các phân tích của quy trình SPP.] 

L.  Cách thức quản lý hợp đồng
A1.12 [Mô tả cách thức quản lý hợp đồng được sử dụng cho các gói thầu 
chính, ví dụ, hợp tác, giao dịch, tối thiểu, đối kháng, v.v.. Đưa ra giải trình dựa trên 
các phân tích của quy trình SPP.]



Phụ lục 2: Xác định loại hình và quy mô 
hợp đồng

A2.1 Một dự án thông thường sẽ bao gồm một hoặc kết hợp các loại hình 
hợp đồng:

(i) Hợp đồng cung cấp hàng hóa. Các hợp đồng này bao gồm hợp 
phần cung ứng thiết bị hoặc vật liệu cho một địa điểm dự án (hoặc 
các địa điểm thuộc cùng gói thầu), và cũng có thể bao gồm các dịch 
vụ liên quan, chẳng hạn như lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử và đào 
tạo cần thiết để đáp ứng phạm vi tổng thể của dự án.

(ii) Hợp đồng xây lắp. Các hợp đồng này bao gồm hợp phần xây 
dựng các kết cấu kỹ thuật, chẳng hạn như đường, cầu, tòa nhà và 
các công trình thủy lợi như kênh rạch hoặc đập.

(iii) Hợp đồng nhà máy. Các hợp đồng này bao gồm hợp phần thiết 
kế, cung cấp và lắp đặt toàn bộ cơ sở, bao gồm nhiều hạng mục 
thiết bị, máy móc và vật liệu, bao gồm các công trình xây dựng nhất 
định và thường là hợp đồng mà nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ, 
chẳng hạn như nhà máy xử lý nước hoặc nước thải, các hợp phần 
phát điện hoặc truyền tải điện, v.v..

(iv) Hợp đồng dịch vụ tư vấn. Các hợp đồng này bao gồm các dịch vụ 
mang tính chất trí tuệ hoặc tư vấn.

(v) Các hợp đồng dịch vụ phi tư vấn. Các hợp đồng này bao gồm 
(i) các dịch vụ mà các khía cạnh vật chất của hoạt động chiếm ưu 
thế và các tiêu chuẩn đầu ra có thể được xác định rõ ràng và được 
áp dụng một cách nhất quán làm cơ sở cho hợp đồng; hoặc (ii) các 
dịch vụ thông thường, trong đó mặc dù cần có đầu vào trí tuệ và tư 
vấn, nhưng được dựa trên các dịch vụ tiêu chuẩn được công nhận 
và không cần phải đánh giá các phương pháp hoặc kỹ thuật được 
tùy chỉnh. 

A2.2 Mục tiêu của việc xác định gói thầu là phân chia các yêu cầu của dự án 
thành số lượng hợp đồng phù hợp và có thể quản lý nhằm đáp ứng được mục 
tiêu cạnh tranh tối đa từ các nhà thầu và sẽ đáp ứng các mục tiêu phát triển của 
dự án theo cách phù hợp nhất trong khi đạt được giá trị đồng tiền đầu tư. Các cân 
nhắc trong việc xác định gói thầu bao gồm:

(i) quy mô, tính chất và địa điểm của dự án;
(ii) quy mô hợp đồng cần lớn nhất có thể để thu hút các nhà thầu, nhà 

cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường và giảm thiểu 
số lượng gói thầu, đồng thời đảm bảo cạnh tranh hiệu quả;

(iii) đối với các dự án có cả hợp phần công trình xây lắp lẫn cung cấp 
thiết bị, các hợp đồng thường được trao riêng biệt và loại hình hợp 
đồng thường được xác định trên cơ sở các hạng mục chiếm ưu thế, 
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ví dụ: một hợp đồng xây lắp nhất định có thể bao gồm hợp phần 
cung ứng một số thiết bị giới hạn và hợp đồng cung cấp hàng hóa 
có thể bao gồm một số công trình lắp đặt mang tính dân dụng;

(iv) hàng hoá có cùng tính chất hoặc liên quan nên được bao gồm trong 
một hợp đồng hoặc một gói thầu duy nhất với nhiều lô thầu, ngay cả 
khi hàng hóa được giao đến các địa điểm khác nhau và/hoặc tại các 
thời điểm khác nhau (nhưng không cách biệt);

(v) cần tạo điều kiện cho các nhà sản xuất tham gia đấu thầu, ví dụ: 
bằng cách sử dụng một gói thầu duy nhất với nhiều lô thầu, trong 
đó mỗi lô thầu bao gồm hàng hóa có khả năng có cùng một nhà sản 
xuất;

(vi) công trình xây lắp được thực hiện ở các địa điểm khác nhau (ngay 
cả khi các công trình này có tính chất tương tự) có thể được xem 
xét đấu thầu theo các hợp đồng riêng biệt;

(vii) đối với công trình, phần hợp đồng đồng nhất hoặc tòa nhà hoặc 
cơ sở vật chất khác cần được xác định và đánh giá theo năng lực 
của nhà thầu địa phương và mức độ quan tâm của nhà thầu nước 
ngoài;

(viii) việc sản xuất một sản phẩm hoặc thiết bị và đồ đạc khác, và nhà 
xưởng nhằm phục vụ sản xuất hoặc vận hành công nghiệp cho một 
loại hình sản phẩm đầu ra nhất định, có thể được đấu thầu theo một 
hợp đồng nhà xưởng, trong đó các hợp đồng này thường có quy 
mô lớn và phức tạp, ví dụ như nhà máy điện, nhà máy xử lý nước, 
hệ thống viễn thông và các công trình tương tự; và

(ix) năng lực đấu thầu và quản lý hợp đồng của bên vay. 

A2.3 Bất cứ khi nào có thể để thu hút các nhà thầu quốc tế, mỗi gói thầu hoặc 
hợp đồng phải có quy mô đủ lớn và thường qua việc đăng quảng cáo quốc tế và 
sử dụng hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh. Theo yêu cầu của bên vay, có thể cân 
nhắc sử dụng quảng cáo trong nước1 nếu các đánh giá rủi ro thị trường và đấu 
thầu cho thấy rằng

(i) hoặc (a) các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc nhà cung cấp 
nước ngoài có vẻ không quan tâm đến việc đấu thầu, hoặc (b) lợi 
ích quảng cáo quốc tế mang lại rõ ràng không bù đắp được gánh 
nặng hành chính hoặc tài chính liên quan, với điều kiện Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB) thấy thủ tục đấu thầu là thỏa đáng; và

(ii) có đủ nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc nhà cung cấp trong 
nước có khả năng cung cấp số lượng và chất lượng theo yêu cầu 
của công trình, dịch vụ hoặc hàng hóa với chi phí hợp lý và trong 
khung thời gian yêu cầu. 

1 Trong hướng dẫn này, “quảng cáo trong nước” chỉ đề cập đến quảng cáo trên báo chí hoặc 
công báo quốc gia hoặc trên trang web có thể truy cập miễn phí và công khai. Trong những 
trường hợp như vậy, có thể sử dụng ngôn ngữ địa phương trong hồ sơ mời thầu với các điều 
khoản yêu cầu (i) các hồ sơ dự thầu phải nộp bằng ngôn ngữ địa phương; (ii) giá dự thầu và 
đồng tiền thanh toán được giới hạn ở nội tệ; và/hoặc (iii) bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực 
hiện hợp đồng (nếu được sử dụng) giới hạn ở các ngân hàng địa phương hoặc có hình thức 
khác với hình thức được ADB cho phép đối với quảng cáo quốc tế, với điều kiện các hình thức 
này được cho phép áp dụng theo luật, quy tắc và quy định đấu thầu địa phương mà ADB chấp 
thuận.
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A2.4 Đối với mua sắm hàng hóa, cần nắm rõ tính chất và giá trị của hàng hoá 
được nhóm lại thành từng gói thầu cũng như các điều kiện của thị trường cung 
ứng tiềm năng.

A.  Nhiều hợp đồng
A2.5 Đối với các công trình xây dựng hoặc hạng mục thiết bị tương tự nhưng 
riêng biệt, hồ sơ dự thầu nên được phát hành theo phương án hợp đồng thay thế 
(lô thầu), tức là nhà thầu có thể nộp hồ sơ dự thầu cho bất kỳ hoặc tất cả các hợp 
đồng trong gói thầu nhiều hợp đồng, sao cho cả nhà thầu hoặc nhà cung cấp quy 
mô nhỏ hoặc lớn đều có thể đấu thầu cho từng hợp đồng hoặc cho nhóm hàng 
hóa hoặc công trình tương tự. Các nhà thầu có thể chào thực hiện nhiều gói kết 
hợp hoặc giảm giá nếu trúng thầu cho hai hợp đồng trở lên. Hồ sơ dự thầu cho 
một hay nhiều lô được đánh giá đồng thời để xác định kết quả đánh giá kết hợp 
có chi phí thấp nhất. Khuyến nghị đưa tối đa năm hợp đồng (hoặc lô thầu) vào 
một gói thầu duy nhất để tránh phức tạp hóa việc đánh giá kết hợp các HSDT. 
Nhà thầu có thể được đánh giá và trao hợp đồng dựa trên các tiêu chí năng lực 
khác nhau, nghĩa là doanh thu hàng năm và nguồn lực tài chính cho các hợp 
đồng (lô thầu) khác nhau.2 Phương pháp đánh giá và trao hợp đồng phải được 
ghi rõ trong hồ sơ mời thầu.

B.  Hợp đồng phức tạp
A2.6 Thông thường bên vay sẽ cung cấp thiết kế và đặc tính kỹ thuật, nhà 
thầu thắng thầu sẽ cung cấp hàng hóa hoặc xây dựng cơ sở vật chất, và đại diện 
hoặc tư vấn giám sát của bên vay sẽ giám sát việc thực hiện hợp đồng. Quy trình 
đấu thầu bắt đầu khi thiết kế kỹ thuật đã sẵn sàng để nhà cung cấp và nhà thầu 
có thể chào giá cho hàng hóa và/hoặc công trình mong muốn và phù hợp với thiết 
kế và đặc tính kỹ thuật mà bên vay đã cung cấp.

A2.7 Khi thực hiện một hợp đồng quy mô lớn và phức tạp, bên vay có thể cho 
rằng việc hoàn thành tất cả các thiết kế kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật trước khi lựa 
chọn nhà thầu là không hiệu quả, trong trường hợp đó công việc thiết kế sẽ được 
bao gồm trong phạm vi hợp đồng chuẩn bị đấu thầu. Vì vậy, cần xem xét một hợp 
đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt mà nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ.

A2.8 Trong bối cảnh các dự án do ADB tài trợ và ADB quản lý, đặc biệt đối 
với hợp đồng nhà xưởng, một khía cạnh khác trong việc phân loại loại hình hợp 
đồng là liệu hợp đồng có phải là hợp đồng chìa khóa trao tay hay không, trong đó 
hợp phần kỹ thuật, thiết kế, cung cấp thiết bị, và xây dựng và bắt đầu vận hành 

2 Không nên tổng hợp tiêu chí liên quan đến kinh nghiệm trong tiêu chí nhiều hợp đồng. Bằng 
cách đáp ứng các tiêu chí “kinh nghiệm trong các hợp đồng tương tự” hoặc “kinh nghiệm trong 
các hoạt động chủ chốt” để xác định kinh nghiệm nhiều nhất trong số các hợp đồng (lô thầu), 
hầu như nhà thầu sẽ luôn có đủ năng lực để thực hiện thành công tất cả các hợp đồng (lô 
thầu), tùy thuộc vào quy mô hoạt động (được xác định bằng doanh thu trung bình hàng năm) và 
khả năng tiếp cận đủ nguồn lực tài chính, thiết bị và nhân sự chủ chốt.
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một nhà máy hoàn chỉnh được cung cấp thông qua một hợp đồng duy nhất, bao 
gồm vận hành thử và đào tạo. Trong trường hợp này, bên vay yêu cầu nhà thầu 
cung cấp một cơ sở nhà xưởng được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để vận hành 
(hoặc chìa khóa trao tay). Thông thường, nhà thầu tiến hành tất cả các công tác 
kỹ thuật, đấu thầu và xây dựng, trong trường hợp đó hợp đồng chìa khóa trao tay 
cũng được gọi là hợp đồng thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC). Hợp 
đồng EPC, có lợi thế là ít rủi ro và gánh nặng hành chính hơn đối với bên vay, 
thường có ít hoặc không có công trình ngầm.

A2.9 Mặc dù hợp đồng mà nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ có lợi thế nhất 
định, bên vay sẽ có ít quyền kiểm soát hơn đối với cấu phần thiết kế và có thể 
gặp khó khăn trong việc áp dụng các yêu cầu khác nhau trong quá trình thực hiện 
hợp đồng. Ngoài ra, càng nhiều trách nhiệm được trao cho nhà thầu, vai trò quản 
lý hợp đồng của bên vay càng nhỏ. Trách nhiệm nhiều hơn có nghĩa là nhà thầu 
phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn đi kèm với kỳ vọng giá hợp đồng cao hơn để bù 
đắp cho những rủi ro này.

A2.10 Tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của các cơ quan điều hành dự 
án, các nhóm dự án có thể xem xét các biểu mẫu hợp đồng khác với các mẫu 
được cung cấp trong mẫu hồ sơ mời thầu của ADB, chẳng hạn như các biểu mẫu 
được quốc tế công nhận cho các hợp đồng thiết kế-xây dựng, thiết kế-xây dựng-
vận hành, vận hành và bảo dưỡng, chìa khóa trao tay hoặc hợp đồng EPC. Trong 
mọi trường hợp, các phương thức đấu thầu và các điều kiện cụ thể của hợp đồng 
của ADB sẽ được sử dụng. 

 



Phụ lục 3: Lựa chọn phương thức đấu 
thầu

A.  Tóm tắt phương thức đấu thầu
A3.1 Phương thức đấu thầu thích hợp phụ thuộc phần lớn vào loại hình và 
mức độ phức tạp của hợp đồng đấu thầu (Quy chế Đấu thầu của Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB) dành cho Bên vay của ADB: Hàng hoá, Xây lắp, Dịch vụ phi 
tư vấn và Dịch vụ tư vấn [năm 2017, được sửa đổi theo từng thời điểm], Phụ lục 
3). ADB thường sử dụng bốn phương thức đấu thầu:

(i) một giai đoạn-một túi hồ sơ,
(ii) một giai đoạn-hai túi hồ sơ,
(iii) hai giai đoạn, và
(iv) hai giai đoạn-hai túi hồ sơ. 

A3.2 Phương thức một giai đoạn-một túi hồ sơ thường được khuyến nghị 
áp dụng do tính hiệu quả (quy trình này có ít bước cần phê duyệt hơn và không 
cần đánh giá hồ sơ dự thầu mà trong thực tế không có cơ hội được trao thầu do 
có giá dự thầu cao) và minh bạch (phong bì chứa giá dự thầu được mở ngay lập 
tức). Tuy nhiên, các phương thức khác có thể được sử dụng khi thích hợp. Bảng 
A3 mô tả các phương thức này.

Bảng A3: Tóm tắt phương thức đấu thầu

1. Một giai đoạn-Một túi hồ sơ
Thường được sử dụng cho hợp đồng hàng hóa, 
xây lắp và dịch vụ phi tư vấn

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu của họ trong một túi hồ sơ có chứa cả đề xuất kỹ thuật và tài 
chính

(i) Bên vay mở các hồ sơ dự thầu công khai vào ngày, giờ và địa điểm được quy định trong 
hồ sơ mời thầu.a

(ii) Thông tin liên quan phải được đọc công khai và ghi lại. Thông tin phải bao gồm tổng giá 
dự thầu của mỗi nhà thầu (và giá cho bất kỳ hồ sơ dự thầu thay thế nào, nếu được yêu 
cầu hoặc cho phép).

(iii) Bên vay đánh giá các đề xuất kỹ thuật và tài chính song song, điều này cho phép bên 
vay đánh giá các đề xuất kỹ thuật của những nhà thầu trong thực tế có cơ hội được xếp 
hạng thứ nhất nhờ đề xuất tài chính của họ. Không được phép sửa đổi các đề xuất kỹ 
thuật.

(iv) Hồ sơ dự thầu được đánh giá và xếp hạng theo hồ sơ mời thầu và nhà thầu được xếp 
hạng thứ nhất được trao hợp đồng.

Tiếp trang bên
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2. Một giai đoạn-Hai túi hồ sơ

Thường được sử dụng cho dịch vụ tư vấn, nhưng 
cũng áp dụng cho hợp đồng mua sắm hàng hóa, 
xây lắp và dịch vụ phi tư vấn, nếu phù hợp

Các nhà thầu nộp hai phong bì niêm phong cùng một lúc - một phong bì chứa đề xuất kỹ 
thuật và phong bì kia chứa đề xuất tài chính, đặt cùng vào một túi hồ sơ bọc ngoài.

(i) Các đề xuất kỹ thuật được mở trước, trong khi các đề xuất tài chính vẫn được niêm 
phong và được bên vay giữ lại.

(ii) Mục tiêu của phương thức này là để cho phép bên vay đánh giá các đề xuất kỹ thuật 
mà không tham chiếu đến giá cả. Bất kỳ đề xuất kỹ thuật nào được đánh giá là không 
đáp ứng (bao gồm cả không đáp ứng bất kỳ điểm số kỹ thuật tối thiểu cụ thể nào) sẽ bị 
từ chối và đề xuất tài chính chưa mở sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Không 
được phép sửa đổi các đề xuất kỹ thuật.

(iii) Đề xuất tài chính của tất cả các nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật và thương mại được 
mở vào ngày và thời gian đã được thông báo cho các nhà thầu đó. Thông tin liên quan 
cần đọc công khai và ghi lại bao gồm điểm số kỹ thuật của mỗi nhà thầu (nếu có) và 
tổng giá dự thầu (và giá cho bất kỳ hồ sơ dự thầu thay thế nào nếu được yêu cầu hoặc 
cho phép). Hướng dẫn về dịch vụ tư vấn do bên vay của ADB quản lý mô tả chi tiết hơn 
về nội dung này.

(iv) Đề xuất tài chính được đánh giá, có tính đến điểm số kỹ thuật của mỗi nhà thầu (nếu 
có). Hồ sơ dự thầu được đánh giá và xếp hạng theo hồ sơ mời thầu và nhà thầu được 
xếp hạng thứ nhất được trao hợp đồng (hoặc được mời tham gia đàm phán hợp đồng 
trong trường hợp dịch vụ tư vấn).

3. Hai giai đoạn

Được sử dụng cho các công trình quy mô lớn và 
phức tạp (bao gồm hợp đồng nhà xưởng và chìa 
khóa trao tay) và các dịch vụ phi tư vấn có tính 
chất đặc biệt (ví dụ: hệ thống công nghệ thông tin 
và truyền thông)

Nhà thầu chỉ nộp đề xuất kỹ thuật giai đoạn một và, sau đó, hồ sơ dự thầu giai đoạn hai trong 
một túi hồ sơ chứa đề xuất tài chính và đề xuất kỹ thuật sửa đổi.

(i) Trước tiên, các nhà thầu nộp các đề xuất kỹ thuật chưa được đặt giá để giải quyết các 
yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ mời thầu giai đoạn đầu.

(ii) Các đề xuất kỹ thuật được bên vay đánh giá và thảo luận với các nhà thầu tương ứng 
đáp ứng các tiêu chí năng lực và bất kỳ yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nào.b Các thiếu sót, 
các điều khoản không liên quan và các đặc tính kỹ thuật không đạt yêu cầu sẽ được chỉ 
ra cho các nhà thầu và ý kiến nhận xét của các nhà thầu sẽ được đánh giá một cách 
cẩn trọng.c Mục tiêu của quy trình này là đảm bảo rằng tất cả các đề xuất kỹ thuật phù 
hợp với cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp nhận và đáp ứng các giải pháp kỹ 
thuật theo yêu cầu của bên vay. Các hồ sơ dự thầu giai đoạn một không đáp ứng tiêu 
chí năng lực sẽ bị từ chối trong giai đoạn một.

(iii) Hồ sơ mời thầu giai đoạn hai (có thể bao gồm các thông số kỹ thuật sửa đổi) được phát 
hành cho từng nhà thầu đủ điều kiện ở giai đoạn một, mời các nhà thầu gửi đề xuất tài 
chính bổ sung (sửa đổi) và đề xuất kỹ thuật sửa đổi cùng với biên bản thay đổi mô tả (i) 
các sửa đổi đối với hồ sơ dự thầu giai đoạn một cần thiết để đáp ứng các thông số kỹ 
thuật sửa đổi và/hoặc (ii) sửa đổi đối với các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu, nếu có.

(iv) Các đề xuất kỹ thuật và tài chính giai đoạn hai được mở đồng thời vào ngày và giờ theo 
yêu cầu của bên vay. Khi quy định về thời gian, bên vay phải cho phép các nhà thầu có 
đủ thời gian để tổng hợp các thay đổi cần thiết cho các đề xuất kỹ thuật và chuẩn bị các 
đề xuất tài chính.

(v) Hồ sơ dự thầu được đánh giá và xếp hạng theo hồ sơ mời thầu và nhà thầu được xếp 
hạng thứ nhất được trao hợp đồng.

Tiếp trang bên

A3 (tiếp theo)
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4. Hai giai đoạn-Hai túi hồ sơ
Được sử dụng cho hàng hóa, xây lắp, và dịch vụ 
phi tư vấn

Trong giai đoạn một, các nhà thầu nộp hai phong bì niêm phong cùng một lúc - một phong bì 
chứa đề xuất kỹ thuật và phong bì kia chứa đề xuất tài chính, đặt cùng vào một túi hồ sơ bọc 
ngoài. Trong giai đoạn hai, các nhà thầu nộp một túi hồ có chứa cả đề xuất tài chính bổ sung 
(sửa đổi) và đề xuất kỹ thuật sửa đổi.

(i) Các đề xuất kỹ thuật giải quyết các yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ mời thầu 
giai đoạn một được mở ra, trong khi các đề xuất tài chính vẫn được niêm phong và 
được bên vay giữ lại.

(ii) Các đề xuất kỹ thuật được bên vay đánh giá và thảo luận với các nhà thầu tương ứng 
đáp ứng các tiêu chí năng lực và bất kỳ yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nào.b Các thiếu sót, 
các điều khoản không liên quan và các đặc tính kỹ thuật không đạt yêu cầu sẽ được chỉ 
ra cho các nhà thầu và ý kiến nhận xét của các nhà thầu sẽ được đánh giá một cách 
cẩn trọng.c Mục tiêu của quy trình này là đảm bảo rằng tất cả các đề xuất kỹ thuật phù 
hợp với cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp nhận và đáp ứng các giải pháp kỹ 
thuật theo yêu cầu của bên vay. Các hồ sơ dự thầu giai đoạn một không đáp ứng tiêu 
chí năng lực sẽ bị từ chối trong giai đoạn một.

(iii) Hồ sơ mời thầu giai đoạn hai (có thể bao gồm các thông số kỹ thuật sửa đổi) được phát 
hành cho từng nhà thầu đủ điều kiện ở giai đoạn một, mời các nhà thầu gửi đề xuất tài 
chính bổ sung (sửa đổi) và đề xuất kỹ thuật sửa đổi cùng với biên bản thay đổi mô tả 
các sửa đổi đối với hồ sơ dự thầu giai đoạn một cần thiết để đáp ứng các thông số kỹ 
thuật sửa đổi. Đề xuất tài chính bổ sung thay đổi so với đề xuất tài chính ban đầu chỉ 
trong phạm vi cần thiết cho đề xuất kỹ thuật giai đoạn một nhằm đáp ứng các thông số 
kỹ thuật cuối cùng. Các đề xuất kỹ thuật sửa đổi, các đề xuất tài chính ban đầu và các 
đề xuất tài chính bổ sung được mở tại ngày và giờ được nêu trong hồ sơ mời thầu giai 
đoạn hai.

(iv) Hồ sơ dự thầu được đánh giá và xếp hạng theo quy định trong hồ sơ mời thầu và nhà 
thầu được xếp hạng thứ nhất được trao hợp đồng.

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á.

a Đối với tất cả các phương thức đấu thầu: (i) hồ sơ dự thầu được mở vào ngày, giờ và địa điểm 
được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc theo thông báo cho nhà thầu; (ii) nhà thầu hoặc đại 
diện nhà thầu có thể có mặt trực tiếp (hoặc trực tuyến, trong phương thức đấu thầu điện tử); (iii) 
tên của các nhà thầu và các thông tin liên quan khác, bao gồm mọi khoản giảm giá, việc có bảo 
đảm dự thầu hoặc tuyên bố bảo đảm dự thầu, nếu có, được đọc công khai (và đăng trực tuyến 
trong phương thức đấu thầu điện tử) và ghi lại khi mở; (iv) bản sao biên bản mở thầu được gửi 
ngay cho tất cả các nhà thầu (và cho ADB trong trường hợp kiểm tra trước); (v) các hồ sơ dự 
thầu nhận được sau thời gian quy định, cũng như các hồ sơ dự thầu không được mở và đọc tại 
thời điểm mở thầu, sẽ không được xem xét; và (vi) khi sử dụng phương thức nộp hồ sơ đấu thầu 
điện tử, nên áp dụng thủ tục mở thầu trực tuyến được ADB chấp nhận và bất kỳ tham chiếu nào 
đến “túi hồ sơ” sẽ được thay thế bằng các cơ chế điện tử tương đương.

b Hồ sơ mời thầu phải linh hoạt để cho phép bên vay có thể chấp nhận hồ sơ dự thầu sang giai 
đoạn hai ngay cả khi hồ sơ dự thầu không đáp ứng bất kỳ hoặc tất cả các yêu cầu kỹ thuật tối 
thiểu, ví dụ, để đảm bảo mức độ cạnh tranh hiệu quả trong giai đoạn hai hoặc khi có một thực tế 
rõ ràng rằng (các) yêu cầu kỹ thuật tối thiểu là không thực tế, hạn chế, hoặc không phù hợp.

c Thảo luận giúp cho các nhà thầu hiểu rõ hơn các yêu cầu kỹ thuật của bên vay và để bên vay 
hiểu rõ hơn các giải pháp kỹ thuật sẵn có. Tuy nhiên, nếu bên vay lo ngại về tính minh bạch của 
các cuộc thảo luận này, khả năng thảo luận các vấn đề kỹ thuật, đặc biệt bằng tiếng Anh, hoặc 
việc vô tình tiết lộ thông tin về các hồ sơ dự thầu khác thì có thể không tiến hành bước làm rõ và 
thảo luận.

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Bảng A3 (tiếp theo)
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B.  Phương thức đấu thầu một giai đoạn so với  
hai giai đoạn

A3.3 Đối với các hợp đồng đơn giản và dễ hiểu, phương thức đấu thầu một 
giai đoạn thường sẽ là đủ. Tuy nhiên, một số hợp đồng có thể quá phức tạp đến 
mức việc chuẩn bị đầy đủ các thông số kỹ thuật để đấu thầu không được như 
mong muốn hoặc phi thực tế, chẳng hạn như:

(i) hợp đồng chìa khóa trao tay (thiết kế, cung cấp và/hoặc xây dựng),
(ii) hợp đồng cho các cơ sở quy mô lớn và phức tạp,
(iii) cơ sở hạ tầng phức tạp, trang thiết bị, hoặc các dịch vụ phi tư vấn, 

hoặc
(iv) hợp đồng liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông phức 

tạp. 

A3.4 Ngay cả khi các thông số kỹ thuật được hoàn chỉnh, sự phức tạp của 
các hợp đồng đó đồng nghĩa với việc (i) có thể có vấn đề hoặc thiếu sót trong 
thông số kỹ thuật hoặc thỏa thuận hợp đồng mà không được bên vay hoặc bên 
tư vấn lường trước, và/hoặc (ii) hồ sơ dự thầu có thể có những thiếu sót mà nhà 
thầu không lường trước do hiểu lầm về các thông số kỹ thuật. Trong quy trình một 
giai đoạn, các vấn đề đó không thể được giải quyết trong quá trình đấu thầu sau 
khi đệ trình hồ sơ dự thầu, làm phát sinh rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thực hiện 
và chậm trễ hoặc thậm chí là quy trình đấu thầu thất bại.

A3.5 Do đó, sẽ có lợi hơn nếu đấu thầu các hợp đồng phức tạp trên đây 
thông qua quy trình đấu thầu hai giai đoạn, cho phép cả bên vay và nhà thầu có 
cơ hội thứ hai để nhận thức được và giải quyết các vấn đề mà họ đã hiểu sai 
hoặc không lường trước được. Các nhà thầu cũng có cơ hội thử nghiệm các 
sáng kiến hoặc giải pháp kỹ thuật thay thế cho các thông số kỹ thuật mà không 
phải đối diện với rủi ro bị từ chối hồ sơ dự thầu trong giai đoạn một. Nếu được 
tiến hành đúng cách, quy trình này sẽ giúp có được các hồ sơ dự thầu cạnh tranh 
và chất lượng được đánh giá một cách minh bạch dựa trên các thông số kỹ thuật 
chính xác, dẫn đến kết quả đấu thầu thành công.

A3.6 Trong các cuộc thảo luận làm rõ với các nhà thầu và khi mời các đề xuất 
kỹ thuật và tài chính giai đoạn hai, tính bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ của đề 
xuất kỹ thuật giai đoạn một của từng nhà thầu phải được duy trì, bao gồm bất kỳ 
sửa đổi nào đối với thông số kỹ thuật.

A3.7 Một điểm bất lợi của đấu thầu hai giai đoạn là nếu chỉ có một hồ sơ dự 
thầu giai đoạn một đáp ứng tiêu chuẩn năng lực và được đánh giá là thích hợp 
để tiến tới giai đoạn thứ hai, quá trình đấu thầu phải bị hủy bỏ. Điều này là để 
tránh tình huống trong đó nhà thầu duy nhất có thể nộp hồ sơ dự thầu trong giai 
đoạn hai mà không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Tuy nhiên, có thể tránh tình 
huống này bằng cách áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn-hai túi hồ 
sơ, trong đó các đề xuất kỹ thuật giai đoạn một được kèm theo đề xuất tài chính 
niêm phong. Sau khi hoàn thành các thông số kỹ thuật ở cuối giai đoạn một, các 
đề xuất kỹ thuật sửa đổi được kèm theo đề xuất tài chính sửa đổi. Đề xuất sửa 
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đổi chỉ đề cập đến các thay đổi đối với đề xuất kỹ thuật giai đoạn một của nhà 
thầu cần thiết để đáp ứng các thay đổi về thông số kỹ thuật. Ngay cả khi chỉ nhận 
được một hồ sơ dự thầu, quy trình hai giai đoạn-hai túi hồ sơ có thể tiếp tục tiến 
hành đến bước trao hợp đồng, vì đề xuất tài chính giai đoạn một của nhà thầu đã 
được nộp trong môi trường cạnh tranh và có các biện pháp kiểm soát trong phạm 
vi mà đề xuất tài chính đó có thể được sửa đổi ở giai đoạn hai.



Phụ lục 4: Các cân nhắc đặc biệt trong 
Đấu thầu công nghệ thông tin

A.  Giới thiệu
A4.1 Đấu thầu công nghệ thông tin (CNTT) và các dịch vụ liên quan được 
chia thành hai loại hình. Loại hình thứ nhất tương đối đơn giản: phần mềm, phần 
cứng và dịch vụ có sẵn. Các ví dụ điển hình trong số này bao gồm máy tính xách 
tay, máy tính để bàn, máy in, máy chủ cơ bản, điện thoại thông minh và các ứng 
dụng, chẳng hạn như xử lý văn bản và bảng tính. Loại hình này thường được 
gọi là đấu thầu “vận hành”, do loại đấu thầu này đảm bảo các nguồn lực cơ bản 
để giữ cho một hoạt động được vận hành và về bản chất không mang tính chiến 
lược.

A4.2 Loại hình thứ hai phức tạp hơn nhiều, và có thể bao gồm hệ thống lập 
kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống tài chính và ngân hàng lõi, dịch vụ 
triển khai, thử nghiệm, dịch vụ được quản lý, ứng dụng đám mây, tích hợp hệ 
thống, cung cấp dịch vụ internet, gia công phần mềm hỗ trợ CNTT, hạ tầng phần 
mềm và phần cứng truyền thông, hệ thống và dịch vụ an ninh mạng, lưu trữ web, 
v.v..Thị trường cung ứng cũng đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Thị trường này 
đang dịch chuyển từ các giải pháp tại chỗ, tùy chỉnh, do khách hàng sở hữu sang 
các giải pháp, chẳng hạn như phần mềm dưới dạng dịch vụ, phần cứng dưới 
dạng dịch vụ, dịch vụ được quản lý kết hợp cả giải pháp trên, giải pháp cơ sở 
đám mây và giải pháp lưu trữ. Loại hình này có thể được mô tả là đấu thầu “đổi 
mới”.

A4.3 Mỗi loại hình cần có cách tiếp cận về cơ bản khác nhau đối với thị 
trường để đảm bảo giá trị đồng tiền đầu tư. Đấu thầu vận hành nên sử dụng 
phương pháp tiếp cận truyền thống cho thị trường cung cấp và chấp nhận. Do 
tính chất lặp lại của các yêu cầu, loại hình này rất phù hợp với các thỏa thuận 
cung ứng dài hạn trong thời gian khoảng 3 năm. Đấu thầu đổi mới cần áp dụng 
phương pháp khác. Có nhiều ví dụ về đấu thầu CNTT không mang lại lợi ích dự 
kiến trong cả khu vực công và tư, vì việc đấu thầu đổi mới đã luôn được coi là 
đấu thầu vận hành và thị trường sẽ phản ứng lại một cách đồng nhất. Thực tế thì 
không như vậy. Đấu thầu đổi mới phải là một quy trình thích ứng và lặp đi lặp lại. 
Loại hình này được mô tả là “linh hoạt” trong ngành và hoàn toàn phù hợp với 
nguyên tắc đấu thầu cốt lõi của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

B.  Đấu thầu vận hành
A4.4 Đấu thầu vận hành phù hợp cho đấu thầu tiêu chuẩn các phần cứng, 
phần mềm và dịch vụ có sẵn. Khi yêu cầu đủ lớn và có thể lặp lại, và mang lại lợi 
ích về tiêu chuẩn hóa hoạt động, ví dụ: máy tính xách tay, điện thoại thông minh, 
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máy in và các ứng dụng, chẳng hạn như xử lý văn bản hoặc bảng tính, các yêu 
cầu phải được đưa vào thỏa thuận cung ứng dài hạn. Các thỏa thuận này cũng 
có thể được mô tả như các hợp đồng khung và thường có thời hạn 3 năm và rất 
lý tưởng để kết hợp vào các danh mục sản phẩm, một chức năng được cung cấp 
bởi các hệ thống đấu thầu điện tử hàng đầu.

A4.5 Ưu điểm của việc kết hợp này được tăng lên gấp ba lần, tất cả đều góp 
phần giúp đạt được giá trị đồng tiền đầu tư tốt hơn:

(i) Việc tổng hợp sẽ mang lại hợp đồng hấp dẫn hơn cho các nhà cung 
cấp và hầu như tất cả các nhà cung cấp sẽ cung cấp mức chiết 
khấu tốt hơn cho khối lượng cao hơn.

(ii) Chi phí giao dịch và thời gian cung cấp sẽ giảm đáng kể cho các 
yêu cầu trong tương lai, vì các yêu cầu này sẽ được đáp ứng bằng 
các tài liệu đặt hàng theo thỏa thuận cung ứng chứ không cần thực 
hiện đấu thầu lại.

(iii) Chi phí sở hữu, bảo dưỡng và phụ tùng hoặc vật tư tiêu hao (khi có 
liên quan) sẽ được giảm thông qua quá trình tiêu chuẩn hóa. 

A4.6 Cách tiếp cận thị trường sẽ phụ thuộc vào mặt hàng được mua. Khi có 
thể so sánh các mặt hàng từ các nhà cung cấp cạnh tranh, chẳng hạn như với 
máy tính xách tay, máy in và máy photocopy, hình thức đấu thầu truyền thống 
là phù hợp. Yêu cầu chào giá (chào hàng cạnh tranh) hoặc đấu thầu cạnh tranh 
rộng rãi sẽ mang lại giá trị tốt nhất và có thể cạnh tranh giữa các thương hiệu. 
Trong những trường hợp này, điều quan trọng là phải tính đến chi phí vật tư tiêu 
hao và bảo dưỡng khi đưa ra quyết định mua hàng. Các chi phí này thường sẽ 
lớn hơn chi phí mua ban đầu. Để dự báo chính xác vòng đời của thiết bị, các nhà 
cung cấp cần cung cấp thông tin về chi phí vật tư tiêu hao, hỗ trợ hoặc phụ tùng 
khi cần và những yếu tố này được đưa vào quy trình đánh giá. Khi có thể, các 
yếu tố vòng đời này cũng nên được đưa vào phạm vi hợp đồng nhằm đảm bảo 
cho việc đinh giá.

A4.7 Khi phần mềm hoặc phần cứng cụ thể cần được tích hợp vào hệ sinh 
thái CNTT hiện có, chẳng hạn như máy chủ, thiết bị chuyển mạch mạng, phần 
mềm tăng tốc mạng cục bộ, hội nghị qua điện thoại (teleconference) hoặc nâng 
cấp phiên bản phần mềm hiện có, thì cạnh tranh thường bị giới hạn, với một hoặc 
ít nhà phân phối được công nhận trên thị trường. Các nhà cung cấp phần mềm 
và phần cứng quy mô lớn thường giới hạn số lượng nhà phân phối và thông 
thường sẽ chỉ cung cấp thông qua các nhà phân phối này chứ không phân phối 
trực tiếp cho khách hàng.

A4.8 Đôi khi, các nhà phân phối sẽ cạnh tranh để có được khách hàng, mặc 
dù sự cạnh tranh về giá sẽ được giới hạn ở biên độ mà họ áp dụng cho giá của 
nhà cung cấp dành cho họ. Các nhà cung cấp khác sẽ phân bổ khách hàng cho 
các nhà phân phối dựa trên một số cơ chế, chẳng hạn như ai đến trước sẽ được 
ưu tiên, vị trí địa lý hoặc ngành công nghiệp. Trong những trường hợp này, không 
thể áp dụng chào giá cạnh tranh mà sẽ phải thương lượng về giá.

A4.9 Do đó, cần xác định hai vấn đề trong giai đoạn lập kế hoạch đấu thầu 
để quyết định cách tiếp cận tối ưu với thị trường: (i) các lựa chọn và rào cản để 
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chuyển đổi từ phần cứng, phần mềm hoặc dịch vụ hiện có cho tổ chức và (ii) cấu 
trúc của thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp xác định xem liệu có thể áp dụng 
phương pháp cạnh tranh hay nên áp dụng phương pháp thương lượng chỉ định 
thầu.

A4.10 Khi không thể áp dụng phương pháp cạnh tranh, điều quan trọng là phải 
tìm các tiêu chuẩn thay thế để đảm bảo giá trị đồng tiền đầu tư. Internet luôn là 
điểm khởi đầu hữu ích. Đối với đấu thầu có giá trị cao hơn, có thể sử dụng dịch 
vụ tư vấn chuyên biệt để tư vấn về cả giá cả và thương lượng.

C.  Đấu thầu đổi mới
A4.11 Đấu thầu đổi mới gần như luôn luôn là một hoạt động mang tính nâng 
cấp, cập nhật, tức là, đây không phải là một hoạt động độc lập và đơn nhất. Cần 
phải duy trì và tích hợp với hạ tầng cơ sở phần mềm và phần cứng hiện có cũng 
như năng lực nội bộ. Nhu cầu duy trì giá trị và chức năng của các khoản đầu tư 
hiện tại sẽ hạn chế khả năng tìm kiếm nguồn lực một cách cạnh tranh. Quyết định 
đầu tư được đưa ra sẽ dẫn đến sự phụ thuộc lâu dài vào nhà cung cấp, vì chi phí 
chuyển đổi thay thế thường rất cao.

A4.12 Đấu thầu đổi mới CNTT thường được thực hiện không hiệu quả và 
thường xuyên dẫn đến kết quả giá trị đồng tiền đầu tư dưới mức tối ưu. Điều này 
do một vài nguyên nhân sau:

(i) giả định rằng cạnh tranh sẽ luôn tồn tại trên thị trường;
(ii) mối quan hệ độc lập, đối kháng được áp dụng;
(iii) giả định sai lầm rằng đây là thị trường của bên mua, trong khi các 

nhà cung cấp tốt nhất thường khá chọn lọc về khách hàng mà họ 
tiếp nhận;

(iv) đấu thầu dựa trên sự tuân thủ, không dựa trên kết quả;
(v) công nghệ thay đổi nhanh chóng, trong đó công nghệ hiện tại được 

mô tả trong thông số kỹ thuật đấu thầu có thể đã lỗi thời, không có 
sẵn và/hoặc đắt đỏ vào thời điểm hợp đồng thực sự được trao;

(vi) thông số kỹ thuật có thể được xác định kém và, trong một số trường 
hợp, có thể lệch đáng kể so với các yêu cầu thực tế của doanh 
nghiệp;

(vii) chi phí có thể không chính xác, đặc biệt trong trường hợp đánh giá 
thấp mức độ phức tạp của yêu cầu hoặc có một số thách thức kỹ 
thuật không lường trước được; và/hoặc

(viii) xuất hiện tư duy xây dựng theo tùy chỉnh, bắt buộc phải có sự thích 
ứng từ phía nhà cung cấp để phù hợp với các hệ thống cũ tồn tại 
trước đó hoặc các quy trình thủ công. 

A4.13 Thách thức lớn nhất trong đấu thầu CNTT có lẽ là sự mất cân bằng 
thông tin trên hai khía cạnh: (i) nhà cung cấp biết rất rõ về các tính năng và chức 
năng của sản phẩm, nhưng lại biết rất ít về các quy trình và mục tiêu của khách 
hàng tiềm năng, nếu có; và (ii) khách hàng cũng đối mặt với tình trạng tương tự, 
mặc dù trong nhiều trường hợp, các mục tiêu không được thể hiện rõ ràng hoặc 
được xác định ngay từ đầu.
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A4.14 Tư duy xây dựng tùy chỉnh cũng có thể gây ra những tác hại nhất định. 
Hầu hết các ứng dụng và hệ thống mạnh mẽ đều sẵn sàng để được sử dụng. 
Tương đối dễ để cấu hình các ứng dụng và hệ thống này nếu bên mua có thể 
điều chỉnh cho phù hợp với các hệ thống và quy trình tiêu chuẩn được cung cấp. 
Tuy nhiên các ứng dụng và hệ thống sẽ trở nên đắt hơn ngay khi có yêu cầu tùy 
chỉnh. Yêu cầu tùy chỉnh càng nhiều thì hệ thống càng trở nên kém bền vững 
và kém ổn định hơn. Hơn nữa, việc duy trì hệ thống được xây dựng tùy chỉnh ở 
trạng thái hoạt động và thông qua việc nâng cấp sẽ trở nên ngày càng đắt đỏ. 
Thông điệp chính là bên mua, trong phạm vi tối đa có thể, cần chú ý đến rủi ro 
phụ thuộc lâu dài và điều chỉnh tổ chức cho phù hợp chứ không nên điều chỉnh 
hệ thống cho phù hợp với tổ chức.

A4.15 Đấu thầu đổi mới CNTT phải linh hoạt, liên tục và thích ứng. Không nên 
coi đấu thầu đổi mới CNTT là một quy trình tuần tự. Nếu không sẽ dẫn đến khả 
năng thất bại trong quá trình thực hiện. 

A4.16 Nên xem xét các mô hình phi truyền thống khi lập kế hoạch đấu thầu 
CNTT. Cần áp dụng phương pháp định tính và bao gồm cả nghiên cứu thị trường. 
Điều này có thể được thực hiện thông qua yêu cầu cung cấp thông tin (RFI). 
Trước tiên, RFI sẽ xác định thị trường, sau đó điều chỉnh và giảm số lượng nhà 
cung cấp tiềm năng dựa trên các số liệu được xác định trước. Các thông tin có 
thể bao gồm:

(i) phù hợp với hạ tầng cơ sở hiện có;
(ii) phù hợp với các quy trình hiện có;
(iii) hiện diện toàn cầu;
(iv) thị phần và tầm nhìn (các công ty tư vấn CNTT hàng đầu liên tục rà 

soát và cập nhật thị phần và tầm nhìn);
(v) khả năng của địa phương trong việc hỗ trợ và thực hiện các giải 

pháp được mua ;
(vi) cấp độ tổ chức mà nhà cung cấp được tham gia vào (càng cao 

càng tốt); và/hoặc
(vii) các mối quan hệ từ trước đó với nhà cung cấp (càng hiểu rõ về 

khách hàng thì khả năng thực hiện càng tốt hơn). 

A4.17 Giai đoạn RFI sẽ tạo ra danh sách ngắn các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn 
và phù hợp và đôi khi, chỉ một nhà cung cấp duy nhất. Nếu có nhiều hơn một 
nhà cung cấp thì có thể áp dụng hai cách tiếp cận để kết thúc giai đoạn lựa chọn. 
Cách thứ nhất là mời các nhà cung cấp lọt vào danh sách ngắn để trình bày khái 
niệm đề cương. Cách thứ hai là tham gia vào quy trình đấu thầu hai giai đoạn 
hoặc nhiều giai đoạn.

A4.18 Trong trường hợp đưa ra lựa chọn dựa trên việc trình bày ý tưởng (mà 
bên mua có thể phải trả tiền), các nhà cung cấp phải chứng minh tính khả thi và 
chức năng của hệ thống hoặc ứng dụng của họ trong môi trường thử nghiệm của 
bên mua. Họ cũng sẽ được yêu cầu cung cấp các đề xuất ngân sách cho việc 
cấp phép hoặc đăng ký, triển khai và bảo trì. Các tiêu chí lựa chọn phải được xác 
định trước, được chia sẻ với các nhà cung cấp và phải kết hợp được tiêu chí phù 
hợp và chức năng tốt nhất. Cần có phương án tổ chức đàm phán giá và phạm vi 
hợp đồng đồng thời thông qua quy trình thương lượng cạnh tranh.
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A4.19 Phương án thứ hai, là áp dụng quy trình đấu thầu nhiều giai đoạn, gần 
giống với các phương thức đấu thầu truyền thống và thông thường sẽ dễ dàng 
được các cơ quan giám sát chấp thuận. Các nhà thầu phải nộp các đề xuất kỹ 
thuật sơ bộ chưa được đặt giá để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật đã xác định, 
trong đó khách hàng chịu rủi ro thiết kế, hoặc giải quyết các yêu cầu kỹ thuật về 
chức năng hoặc hiệu suất để thu hút các giải pháp kỹ thuật có thể mang tính đổi 
mới hoặc chưa được khách hàng biết đến. Sau đó, các giải pháp này sẽ được 
xem xét và đánh giá. Sau đó, các nhà thầu được thông báo về những sửa đổi họ 
cần tiến hành đối với các đề xuất để phù hợp với tiêu chuẩn có thể so sánh và 
được mời cập nhật các đề xuất sơ bộ của họ. Sau khi tất cả các đề xuất kỹ thuật 
đã đạt đến cấp độ tiêu chuẩn để có thể thực hiện so sánh, các nhà thầu được 
mời đưa ra đề xuất giá.

A4.20 Trong cả hai trường hợp, giá vẫn là một yếu tố cân nhắc quan trọng 
nhưng là thứ yếu. Nhìn chung, yếu tố giá nên có trọng số từ 10% đến 40%.

A4.21 Quản trị là một vấn đề quan trọng và bất kỳ đánh giá nào hỗ trợ cho lựa 
chọn được đề xuất dự kiến sẽ bao gồm:

(i) chi phí đầu tư dự kiến, cả trực tiếp và gián tiếp trong suốt vòng đời 
của phương án đầu tư;

(ii) chức năng của khoản đầu tư;
(iii) lợi ích về hiệu quả mà khoản đầu tư mang lại;
(iv) chi phí chuyển đổi và chi phí chìm dự kiến, ví dụ: những chi phí sẽ 

mất đi nếu bên mua không mở rộng mối quan hệ;
(v) tầm quan trọng của phương án đầu tư và/hoặc mức độ quan trọng 

của thiết bị, hệ thống hoặc dịch vụ đối với hoạt động (thấp, trung 
bình hoặc cao);

(vi) thời hạn dự kiến của mối quan hệ, thường dài hơn hợp đồng ban 
đầu;

(vii) các lựa chọn thay thế cho thiết bị, hệ thống hoặc dịch vụ hiện có, 
bao gồm cả chi phí của các lựa chọn này; và

(viii) thời điểm khi phương án đầu tư sẽ được thẩm định đầy đủ. 

A4.22 Nên thành lập ban chỉ đạo đấu thầu hoặc cơ chế tương tự để giám sát 
quy trình từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Nhóm triển khai thực hiện cần 
báo cáo định kỳ cho ban chỉ đạo. Thành phần của ban chỉ đạo thường bao gồm 
lãnh đạo đơn vị kinh doanh chức năng; trưởng bộ phận CNTT; trưởng bộ phận 
đấu thầu; và trưởng bộ phận tài chính nếu có cấu phần liên quan đến hệ thống tài 
chính.



Phụ lục 5: Ví dụ về kế hoạch đấu thầu 

A5.1 Ví dụ đơn giản này minh họa kế hoạch đấu thầu được bên vay hoàn 
thành với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Sau khi hoàn thành, 
kế hoạch đấu thầu được tải lên Hệ thống Giám sát Đấu thầu của ADB (PRS), tại 
đó kế hoạch này sẽ được ADB xem xét và đưa ra ý kiến không phản đối. Ví dụ 
được trình bày ở đây sử dụng biểu mẫu có hiệu lực kể từ tháng 6 năm 2018. Tuy 
nhiên, biểu mẫu này có thể thay đổi. Phiên bản mới nhất có sẵn trên PRS. Ví dụ 
này chỉ nhằm mục đích minh họa và không nhằm ngụ ý liên quan đến bất kỳ dự 
án thực sự nào, cũng không khẳng định ADB phê chuẩn các cơ chế đấu thầu 
tương tự trong một dự án thực.

Kế hoạch đấu thầu
A. Dữ liệu cơ bản

Tên dự án: Dự án Xây dựng Đường quốc lộ

Số tham chiếu dự án: 11111 Số phê duyệt dự án: 1111 

Quốc gia: Cơ quan điều hành: Cơ quan Quản lý Đường 
Quốc lộ

Phân loại đấu thầu dự án: Nhóm A Cơ quan thực hiện:
Rủi ro đấu thầu dự án: Cao

Số tiền tài trợ dự án: 250.000.000 USD 
Vốn tài trợ của ADB: 200.000.000 USD
Đồng tài trợ (ADB quản lý):  
35.000.000 USD 
Vốn không do ADB tài trợ: 15.000.000 
USD

Ngày kết thúc dự án: Tháng 9/2023

Ngày kế hoạch đấu thầu thứ nhất:  
Tháng 6/2018

Ngày kế hoạch đấu thầu hiện tại: Tháng 
6/2018

Thời hạn của kế hoạch đấu thầu (tháng): 
18

Ký hợp đồng trước:
Không

Đấu thầu điện tử: 
Không

B. Phương pháp, thẩm định và kế hoạch đấu thầu
Trừ khi ADB có thỏa thuận khác, các phương pháp sau đây sẽ áp dụng đối với 
đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn. 
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Đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ phi tư vấn
Phương pháp Nhận xét

Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi với quảng cáo 
trong nước cho hàng hóa

Vật liệu và thiết bị đường bộ có sẵn tại địa 
phương và thị trường địa phương mang tính 
cạnh tranh

Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi với quảng cáo 
quốc tế cho công trình

Các nhà thầu địa phương thiếu kinh nghiệm về 
xây dựng đường cao tốc tốt nhất và tiến hành 
quảng cáo quốc tế

Dịch vụ tư vấn
Phương pháp Nhận xét

Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi với quảng cáo 
quốc tế, sử dụng phương thức tuyển chọn 
dựa vào chất lượng và chi phí cho các dịch 
vụ tư vấn

Cần có một nhà tư vấn giám sát thi công và 
tiến hành quảng cáo quốc tế

C.  Danh sách các gói thầu sẽ đấu thầu trong thời gian 
tới (Hợp đồng)

Bảng dưới đây liệt kê các hợp đồng hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch 
vụ tư vấn mà hoạt động đấu thầu đang được thực hiện hoặc dự kiến bắt đầu 
trong thời hạn của kế hoạch đấu thầu. 

Hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ phi tư vấn

Số gói 
thầu Mô tả chung

Giá trị Ước 
tính ($)

Hình thức 
đấu thầu

ADB 
xem xét

Phương 
thức đấu 

thầu

Ngày quảng 
cáo 

(quý, năm) Nhận xét

CW1

CW2

EQ1

Giải phóng và 
san lấp mặt 
bằng

Xây dựng 
Đường quốc 
lộ từ km 0 đến 
km 100 (hai lô, 
mỗi lô 50 km)

Vật liệu đường 
bộ

20.000.000

Lô thầu 1: 
40.000.000

Lô thầu 2:
60.000.000

80.000.000

OCB

OCB

OCB

OCB

Trước

Trước

Trước

Trước

1S1E

1S1E

1S1E

1S1E

Q3/2018

Q4/2019

Q4/2019

Q1/2019

Quảng cáo: Quốc 
tế đối với CW1 và 
CW2, Trong nước 
đối với EQ1

Số lượng hợp 
đồng: 4

Sơ tuyển nhà thầu: 
Không

Áp dụng ưu đãi nội 
địa: Không

Hành động trước: 
Không

Tiếp trang bên
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Hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ phi tư vấn

Số gói 
thầu Mô tả chung

Giá trị Ước 
tính ($)

Hình thức 
đấu thầu

ADB 
xem xét

Phương 
thức đấu 

thầu

Ngày quảng 
cáo 

(quý, năm) Nhận xét

Hồ sơ mời thầu: 
Hàng hóa và công 
trình xây lắp quy 
mô lớn

Đấu thầu điện tử: 
Không

1S1E = Một giai đoạn - Một túi hồ sơ, km = ki-lô-mét, OCB = Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi, Q = 
Quý.

Dịch vụ tư vấn

Số gói 
thầu Mô tả chung

Giá trị Ước 
tính ($)

Phương 
pháp tuyển 

chọn
ADB 

xem xét

Loại hình 
hồ sơ đề 

xuất

Ngày quảng 
cáo 

(quý, năm) Nhận xét

CS1 Tư vấn giám 
sát thi công

5.000.000 QCBS Trước STP Q3/2018 Loại hình: Công ty 
tư vấn

Phạm vi: Quốc tế

Tỷ lệ chất lượng 
- chi phí (nếu có): 
80:20

Sơ tuyển nhà 
thầu: Có́

Áp dụng ưu đãi nội 
địa: Không

Hành động trước: 
Không

Đấu thầu điện tử: 
Không

Q = quý, QCBS = Tuyển chọn dựa vào chất lượng và chi phí, STP = Đề xuất kỹ thuật đơn giản.

Tiếp Bảng
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D. Danh sách các gói thầu dự kiến (Hợp đồng) 
yêu cầu theo dự án

Bảng dưới đây liệt kê các hợp đồng hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và 
dịch vụ tư vấn mà hoạt động đấu thầu dự kiến bắt đầu vượt quá thời hạn của kế 
hoạch đấu thầu và dài hơn vòng đời dự án (nghĩa là những hợp đồng dự kiến 
vượt quá thời hạn của kế hoạch đấu thầu hiện tại).

Hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ phi tư vấn

Số gói 
thầu Mô tả chung

Giá trị Ước 
tính ($)

Hình thức 
đấu thầu

ADB 
xem 
xét

Phương 
thức đấu 

thầu

Ngày quảng 
cáo 

(quý, năm) Nhận xét

CW3 Đường vào 
và đường nối 
cao tốc

30.000.000 OCB Trước 1S1E Q1/2022 Quảng cáo: Quốc 
tế

Số lượng hợp 
đồng: 1

Sơ tuyển nhà thầu: 
Không

Áp dụng ưu đãi nội 
địa: Không

Hành động trước: 
Không

Hồ sơ mời thầu: 
Công trình xây lắp 
quy mô lớn

Đấu thầu điện tử: 
Không

1S1E = Một giai đoạn - Một túi hồ sơ, OCB = Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi, Q = Quý.

Dịch vụ tư vấn

Số gói 
thầu Mô tả chung

Giá trị Ước 
tính ($)

Phương 
pháp tuyển 

chọn
ADB 

xem xét

Loại hình 
hồ sơ đề 

xuất

Ngày quảng 
cáo 

(quý, năm) Nhận xét

[Không 
có]

Loại hình:

Phạm vi:

Tỷ lệ chất lượng - 
chi phí (nếu có):

Sơ tuyển nhà thầu:

Áp dụng ưu đãi 
nội địa:

Hành động trước:

Đấu thầu điện tử:
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E.  Danh sách hợp đồng được trao và hoàn thành
Bảng dưới đây liệt kê các hợp đồng được trao và hoàn thành cho hàng hóa, xây 
lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn.

Hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ phi tư vấn

Số gói 
thầu Mô tả chung

Giá trị hợp 
đồng

Ngày phê 
duyệt trao thầu 

của ADB
Ngày hoàn 

thành Nhận xét

[Không 
có]

 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Dịch vụ tư vấn 

Số gói 
thầu Mô tả chung

Giá trị hợp 
đồng

Ngày phê 
duyệt trao thầu 

của ADB
Ngày hoàn 

thành Nhận xét

[Không 
có]

 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á.

F.  Vốn không do ADB tài trợ
Bảng dưới đây liệt kê các hợp đồng hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và dịch 
vụ tư vấn trong suốt vòng đời của dự án, được tài trợ bởi các nguồn không phải 
của ADB.

Hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ phi tư vấn 

Mô tả chung
Giá trị ước tính 

(lũy kế, $)
Số lượng hợp 
đồng dự kiến

Hình thức đấu 
thầu Nhận xét

EQ2 – Bảo trì 
đường bộ

15.000.000 1 OCB Được tài trợ từ 
nguồn vốn đối ứng 
của Cục Quản lý 
Đường bộ

Dự kiến quảng 
cáo: Q1/2022

Quảng cáo: Trong 
nước

Sơ tuyển nhà thầu: 
Không

Tiếp trang bên
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Hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ phi tư vấn 

Mô tả chung
Giá trị ước tính 

(lũy kế, $)
Số lượng hợp 
đồng dự kiến

Hình thức đấu 
thầu Nhận xét

Áp dụng ưu đãi nội 
địa: Không

Hành động trước: 
Không

Hồ sơ mời thầu: 
Hàng hóa

Đấu thầu điện tử: 
Không

OCB = đấu thầu cạnh tranh rộng rãi.

Dịch vụ tư vấn 

Mô tả chung
Giá trị ước tính 

(lũy kế)
Số lượng hợp 
đồng dự kiến

Phương pháp 
tuyển chọn Nhận xét

[Không có]  

Tiếp Bảng



Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược
Hướng dẫn đấu thầu

Hướng dẫn này nhằm mục đích hỗ trợ các bên vay xây dựng chiến lược đấu thầu 
và kế hoạch đấu thầu đối với các dự án được tài trợ, toàn bộ hoặc một phần, thông 
qua khoản vay hoặc viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc nguồn vốn do ADB quản 
lý. Lập kế hoạch đấu thầu chiến lược và hiệu quả giúp đảm bảo xây dựng được các 
phương pháp tiếp cận đấu thầu phù hợp mục đích nhằm đạt được giá trị đồng tiền 
đầu tư và các mục tiêu phát triển của dự án. Hướng dẫn này đem lại cách tiếp cận 
linh hoạt hơn, hỗ trợ bên vay xây dựng đấu thầu mua sắm và kế hoạch đấu thầu, áp 
dụng các công cụ và kỹ thuật đấu thầu được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức khu 
vực công và tư trên toàn cầu nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để đưa ra các 
quyết định đấu thầu hợp lý.

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
Số 6 đại lộ ADB, thành phố Mandaluyong 
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

Giới thiệu về Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tầm nhìn của ADB là phát triển khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không có đói 
nghèo. Nhiệm vụ của Ngân hàng là hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển 
giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Mặc dù đạt được 
nhiều thành công, khu vực này vẫn là nơi cư trú của tỷ lệ lớn người dân nghèo của 
thế giới. ADB cam kết giảm nghèo thông qua phát triển kinh tế toàn diện, tăng trưởng 
bền vững về môi trường và hội nhập khu vực.

ADB có trụ sở đặt tại Manila với 67 quốc gia thành viên, bao gồm 48 quốc gia trong 
khu vực. Công cụ chính để Ngân hàng hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển 
là đối thoại chính sách, cho vay vốn, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn 
lại và hỗ trợ kỹ thuật.
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