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HƯỚNG DẪN
Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/7/2021
của UBND tỉnh Quảng Nam)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh.
a) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu dân cư, khu đô thị; xây
dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương
mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ (gọi tắt là "dự
án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất"), trong đó:
- Nhà ở thương mại: là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho
thuê mua theo cơ chế thị trường.
- Trụ sở, văn phòng làm việc: các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng
làm việc của các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác; các tòa nhà sử
dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú.
- Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng;
nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại khác.
- Công trình dịch vụ: khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng;
biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác.
b) Dự án không thuộc quy định tại điểm a khoản này nhưng phải tổ chức
lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội
hóa (gọi tắt là "dự án theo luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa").
c) Dự án không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này nhưng phải
tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí (gọi tắt là “dự án lựa chọn nhà đầu
tư theo tiêu chí "), trừ các trường hợp sau đây:
- Dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: trồng, chăm sóc, nuôi
dưỡng, bảo vệ và phát triển rừng; nuôi trồng, bảo quản nông, lâm, thủy sản;
sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm
nghiệp, giống thủy sản;
- Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phi thuế
quan, cụm công nghiệp;

2

- Dự án mà nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đối với toàn bộ khu đất thực
hiện dự án.
d) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của
pháp luật về đầu tư PPP, dự án khai thác khoáng sản, dự án thuê môi trường
rừng và dự án thuộc trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu
giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai không thuộc
phạm vi điều chỉnh của Hướng dẫn này.
2. Đối tượng áp dụng.
Hướng dẫn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia
hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Thẩm quyền và trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư
1. Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự
án (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); quyết định
áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (trong trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở
lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm); phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà đầu tư đối với dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1
Hướng dẫn này.
2. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng
lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với các
dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này (đối với
dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư), trừ quy định tại khoản 8 Điều
này;
b) Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp quyết định
công tác lựa chọn nhà đầu tư các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí được
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này thực hiện tại các địa bàn
thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp
(trừ các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 Hướng dẫn này) đảm
bảo tuân thủ trình tự quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Hướng
dẫn này.
c) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công tác lựa chọn nhà đầu tư
các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí được quy định tại điểm c khoản 1
Điều 1 Hướng dẫn này có quy mô diện tích dưới 01 ha hoặc tổng vốn đầu tư
dưới 10 tỷ đồng thực hiện trên địa bàn quản lý (ngoài địa bàn quản lý của Ban
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp). Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu
tư đảm bảo tuân thủ trình tự quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18
Hướng dẫn này;
d) Người đứng đầu của Bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ
yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với các dự án
quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này (ngoài địa bàn
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quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) sau khi có báo
cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bên mời thầu tổ chức đàm
phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.
3. Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện làm Bên mời thầu thực hiện lựa chọn nhà
đầu tư dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này và
thực hiện trách nhiệm của Bên mời thầu được quy định tại Nghị định
số 25/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 75 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau:
a) Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp làm Bên mời thầu
đối với các dự án theo quy định của luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn thực hiện tại các địa bàn thuộc
phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp.
b) Sở Xây dựng làm Bên mời thầu đối với các dự án thuộc lĩnh vực nhà
ở thương mại, bao gồm:
- Dự án có diện tích từ 10 ha trở lên đối với khu vực đô thị;
- Dự án có diện tích từ 20 ha trở lên đối với khu vực nông thôn;
- Dự án nằm trên địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp
huyện trở lên hoặc nằm trên địa giới hành chính cấp huyện và địa bàn quản lý
của khu kinh tế.
c) Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp Sở, đơn vị
trực thuộc UBND tỉnh làm Bên mời thầu các dự án quy định tại điểm a và
điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này trong lĩnh vực, chuyên ngành quản lý
nằm trên địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên hoặc
nằm trên địa giới hành chính cấp huyện và địa bàn quản lý của khu kinh tế
(không bao gồm các dự án được quy định tại điểm b khoản này).
d) UBND cấp huyện làm Bên mời thầu các dự án thuộc địa bàn mình
quản lý không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản
này.
4. Phân cấp trách nhiệm trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án theo quy định của luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa theo quy định
tại Hướng dẫn này. Trường hợp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa có
quy định về phân cấp trách nhiệm khác thì áp dụng theo quy định của pháp
luật đó.
5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm
Bên mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tư vấn để thực hiện một số nội dung
công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình.
6. Cơ quan phát triển quỹ đất tại nơi có dự án chịu trách nhiệm lập
phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án quy định tại
điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này đối với dự án thuộc trường
hợp Nhà nước thu hồi đất hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử
dụng trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu. Đối với dự án nằm trên địa bàn của
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02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các địa phương có diện tích đất thuộc
dự án chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng
theo đề nghị của Bên mời thầu.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức:
a) Thẩm định danh mục dự án đối với dự án không thuộc diện chấp
thuận chủ trương đầu tư; phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu
cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; đánh giá sơ bộ năng lực,
kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đối với
dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này.
b) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu
cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn
nhà đầu tư đối với dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng
dẫn này.
c) Tổng hợp nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà
đầu tư, thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất dự án của nhà
đầu tư đối với các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí quy định tại điểm c
khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này.
8. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Trưởng Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp:
a) Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp:
- Xác định, phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà
đầu tư; tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã
nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ
trương đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này
thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu
kinh tế và Khu công nghiệp;
- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu
cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn
nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại
điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này thực hiện tại các địa bàn
thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp;
- Tổng hợp nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà
đầu tư, thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất dự án của nhà
đầu tư đối với các dự án lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí quy định tại điểm c
khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản
lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp.
b) Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp:
- Quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (trong trường hợp có từ
02 nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm) và
giao đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp làm
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Bên mời thầu đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định
tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này thực hiện tại các địa bàn
thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp;
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu,
danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu
tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại điểm a
và điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này thực hiện tại các địa bàn thuộc
phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp.
Điều 3. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử
dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất
1. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án đáp ứng
đầy đủ các điều kiện sau:
a) Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000
đồng (Tám trăm tỷ đồng) trở lên.
b) Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh
nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP;
trong đó, có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài.
c) Không thuộc trường hợp theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 2
Điều này.
2. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:
a) Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà
đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.
b) Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm; trong đó, không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký
thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo
quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
c) Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng
Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ý
kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý
kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.
3. Áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm b khoản 4
Điều 22 của Luật Đấu thầu.
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Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Mục 1
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC TRƯỜNG HỢP
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Dự án được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này)
Điều 4. Điều kiện xác định dự án
Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất phải
lựa chọn nhà đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Thuộc các dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này
mà không sử dụng nguồn vốn đầu tư công để xây dựng công trình. Dự án xây
dựng khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc;
công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về
xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất
được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp
cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của
pháp luật về xây dựng.
2. Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của
pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ
được UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp
giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận.
3. Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp
luật về nhà ở; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp
luật về phát triển đô thị.
4. Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng
có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có
tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.
5. Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.
6. Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 và Điều
26 của Luật Đấu thầu.
Điều 5. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án
1. Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:
a) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn bản Quyết
định phê duyệt danh mục dự án.
b) Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, Sở Kế
hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ
bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và phê duyệt bằng văn bản trước
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khi công bố danh mục dự án. Đối với dự án thực hiện tại các địa bàn thuộc
phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Ban
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tổ chức xác định, phê duyệt yêu
cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi công bố danh
mục dự án.
2. Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:
a) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND
tỉnh, UBND cấp huyện lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư tổng hợp. Nội dung đề xuất bao gồm: tên dự án; mục tiêu
đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư;
phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư; thông tin về hiện trạng sử
dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có);
sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; mục đích sử dụng đất; các chỉ
tiêu quy hoạch được duyệt; ngôn ngữ đăng tải danh mục dự án; phân tích hiệu
quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền
vững của dự án đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu
tư.
b) Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài
danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Nhà đầu tư gửi hồ sơ đề xuất dự án đến UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án
để tổ chức rà soát, lập đề xuất dự án theo các nội dung quy định tại điểm a
khoản này gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
c) Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất:
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất dự án quy định
tại điểm a hoặc điểm b khoản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các
cơ quan liên quan tổng hợp danh mục dự án; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ
điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Điều 4 Hướng
dẫn này; xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo
cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp cần thiết, thời gian thực hiện có thể
được gia hạn theo yêu cầu thực tế.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có
sử dụng đất; trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của
nhà đầu tư.
3. Công bố danh mục dự án:
a) Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư hoặc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê
duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu
công nghiệp (đối với dự án thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý
của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) công bố danh mục dự
án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP
không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.
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b) Đối với dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm
chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ
800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng) trở lên, ngoài việc đăng tải thông
tin quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, thông tin dự án phải được đăng tải
với ngôn ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên trang thông tin điện tử của
UBND tỉnh. Quy định này không áp dụng đối với dự án thuộc ngành, nghề
chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định
của pháp luật về đầu tư hoặc dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an
ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
c) Nội dung công bố thông tin:
- Tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực
hiện dự án; vốn đầu tư; phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư;
- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, diện
tích khu đất thực hiện dự án; mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch
được duyệt;
- Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
- Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;
- Các thông tin khác (nếu cần thiết).
Điều 6. Chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đánh giá
năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện
dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia căn cứ nội dung thông tin được
công bố theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Hướng dẫn này. Hồ sơ đăng
ký thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án;
hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu
khác có liên quan (nếu có).
2. Thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh
nghiệm và đăng ký thực hiện dự án là 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án
được đăng tải. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư
hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thực
hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế
và Khu công nghiệp) tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các
nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu
quốc gia.
3. Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, cơ quan theo
quy định tại khoản 2 Điều này trình Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thực hiện tại các địa
bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
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nghiệp) quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong các trường hợp quy
định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này.
4. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về
năng lực, kinh nghiệm:
a) Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng
rãi và giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND
tỉnh, UBND cấp huyện làm Bên mời thầu.
b) Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp ra quyết
định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 1 hoặc
khoản 2 Điều 3 Hướng dẫn này và giao đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các
Khu kinh tế và Khu công nghiệp làm Bên mời thầu đối với dự án thực hiện tại
các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu
công nghiệp.
5. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ
bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có
một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm; thực hiện
thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
6. Căn cứ quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền quy định tại các
khoản 4 và 5 Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu
kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thực hiện tại các địa bàn thuộc
phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) đăng
tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia hoặc thông báo kết thúc thủ tục công bố Danh mục dự án trong trường
hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.
Điều 7. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
1. Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục dự án (hoặc Quyết định chấp
thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư), Quyết định
phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Bên mời thầu lập kế hoạch lựa
chọn nhà đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu kinh
tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu
tư thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu
kinh tế và Khu công nghiệp) thẩm định. Thời gian thẩm định kế hoạch lựa
chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình
duyệt.
2. Trên cơ sở báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư do đơn vị
trực thuộc trình; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các
Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ
trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà đầu tư. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.
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3. Thành phần hồ sơ trình duyệt:
a) Văn bản trình duyệt, trong đó nêu tóm tắt về quá trình thực hiện và
các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị
định số 25/2020/NĐ-CP.
b) Tài liệu kèm theo, bao gồm: Quyết định phê duyệt danh mục dự án
(hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật
về đầu tư), Quyết định phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và các
văn bản có liên quan khác (nếu có).
Điều 8. Trình tự, thủ tục đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư
1. Quy trình chi tiết thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định
số 25/2020/NĐ-CP.
2. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:
a) Căn cứ danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư được công bố theo
quy định; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt và các quy định hiện hành
của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, xây dựng và
quy định của pháp luật liên quan, Bên mời thầu lập Hồ sơ mời thầu gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với
dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn thuộc
phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) tổ
chức thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, người đứng đầu Bên mời thầu phê
duyệt hồ sơ mời thầu. Việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu thực hiện
theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
b) Nội dung hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định
tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT; trong
đó, giá sàn nộp ngân sách Nhà nước (m3) là căn cứ để nhà đầu tư đề xuất nộp
ngân sách Nhà nước và độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư
phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong quá trình thực hiện,
Bên mời thầu xác định các thông số đầu vào để tính toán giá trị m3 theo
hướng dẫn tại mục 4 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TTBKHĐT bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan, khoa học, khả thi,
không gây bất lợi cho các bên tham gia và khai thác hiệu quả sử dụng đất,
tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thẩm định hồ sơ mời
thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện tại
các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu
công nghiệp) phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm
định giá trị m3 do Bên mời thầu đề xuất.
c) Thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu;
- Dự thảo hồ sơ mời thầu;
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- Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có
sử dụng đất; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và các tài
liệu khác có liên quan.
d) Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định cụ
thể tại Điều 48 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Chương III Phụ lục IV ban
hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT.
3. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư:
a) Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ
các điều kiện sau đây:
- Dự án thuộc danh mục được công bố theo quy định; kế hoạch lựa chọn
nhà đầu tư được phê duyệt; hồ sơ mời thầu được phê duyệt; thông báo mời
thầu được đăng tải theo quy định.
- Có quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc
quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 được cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
b) Việc mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở hồ sơ đề xuất về kỹ
thuật được thực hiện theo quy định sau đây:
- Mời thầu: Thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định tại điểm d
khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
- Phát hành hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho
các nhà đầu tư tham gia đấu thầu; đối với nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một
thành viên trong liên danh mua hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình
thành liên danh khi mua Hồ sơ mời thầu.
c) Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được mở theo
quy định tại Điều 34 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, bao gồm cả trường hợp
chỉ có một nhà đầu tư nộp Hồ sơ dự thầu.
4. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:
a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 Nghị định số
25/2020/NĐ-CP.
b) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: việc đánh giá về năng lực và
kinh nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm nêu
trong Hồ sơ mời thầu.
c) Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về
năng lực và kinh nghiệm được xem xét, đánh giá chi tiết về kỹ thuật.
d) Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy định tại
khoản 5 Điều 38 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
5. Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật: Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt
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bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định danh sách
nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Bên mời thầu phải thông báo danh
sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà đầu tư
tham dự thầu, trong đó mời các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến
mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại.
6. Mở hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại: thực hiện theo quy định
tại Điều 40 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
7. Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại: thực hiện theo quy
định tại Điều 41 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
8. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu: nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi
đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.
b) Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.
c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
d) Có giá trị đề nghị trúng thầu bao gồm các thành phần đáp ứng yêu cầu
sau:
- Có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (M1) không thấp hơn m1 được
phê duyệt trong Hồ sơ mời thầu;
- Có đề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) không thấp hơn
m2 được phê duyệt trong Hồ sơ mời thầu;
- Có đề xuất giá trị nộp ngân sách Nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa
vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật
hiện hành (M3) không thấp hơn giá sàn và cao nhất.
9. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư:
thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
10. Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng: thực hiện theo quy định tại Điều 58
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
11. Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án: thực hiện
theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
12. Triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: thực hiện theo quy
định tại Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
Điều 9. Trình tự thủ tục chỉ định nhà đầu tư
Thực hiện theo quy định từ Điều 67 đến Điều 72 Nghị định số
25/2020/NĐ-CP.
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Mục 2
DỰ ÁN THEO LUẬT CHUYÊN NGÀNH,
PHÁP LUẬT XÃ HỘI HÓA
(Dự án được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này)
Điều 10. Điều kiện xác định dự án
1. Dự án theo quy định của luật chuyên ngành cần phải tổ chức đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư.
2. Dự án được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định
tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008, Nghị định số
59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ thuộc danh mục các loại
hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại các
Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, số 693/QĐ-TTg ngày
06/5/2013, số 1470/QĐ-TTg ngày 27/02/2016.
Điều 11. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án
1. Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:
a) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn bản Quyết
định phê duyệt danh mục dự án.
b) Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch
và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về
năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và phê duyệt bằng văn bản trước khi
công bố danh mục dự án. Đối với dự án thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm
vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Ban Quản lý
các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tổ chức xác định, phê duyệt yêu cầu sơ
bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi công bố danh mục dự
án.
2. Danh mục dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:
a) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND
tỉnh, UBND cấp huyện lập đề xuất dự án theo luật chuyên ngành, pháp luật xã
hội hóa gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Nội dung đề xuất bao gồm: tên
dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; sơ
bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; vốn đầu tư; phương án huy động
vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm
thực hiện dự án, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); mục đích sử dụng đất;
phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh,
phát triển bền vững của dự án đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh
nghiệm của nhà đầu tư.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng
hợp danh mục dự án theo luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa; đánh giá
việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án theo luật chuyên ngành, pháp
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luật xã hội hóa quy định tại Điều 10 Hướng dẫn này; xác định yêu cầu sơ bộ
về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
c) Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh
xem xét, phê duyệt danh mục dự án theo luật chuyên ngành, pháp luật xã hội
hóa; trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu
tư.
3. Công bố danh mục dự án:
a) Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư hoặc Danh mục dự án theo luật chuyên ngành, pháp luật
xã hội hóa được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các
Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ
trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) có trách nhiệm đăng tải thông tin dự
án lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không muộn hơn 07 ngày làm việc,
kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt.
b) Nội dung công bố thông tin:
- Tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực
hiện dự án; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; vốn đầu tư;
phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư;
- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, diện
tích khu đất thực hiện dự án; mục đích sử dụng đất;
- Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
- Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;
- Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các thông tin khác (nếu cần thiết).
Điều 12. Chuẩn bị, nộp hồ sơ quan tâm thực hiện dự án của nhà đầu
tư
1. Căn cứ nội dung thông tin được công bố theo quy định tại điểm b
khoản 3 Điều 11 Hướng dẫn này, nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký
thực hiện dự án trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các
Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ
trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp). Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của
nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp
lý, năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu
có).
2. Thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh
nghiệm và đăng ký thực hiện dự án là 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án
được đăng tải. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư
hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thuộc
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diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi
quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) tổ chức đánh
giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực
hiện dự án.
3. Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, cơ quan theo
quy định tại khoản 2 Điều này trình Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thuộc diện chấp thuận
chủ trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) quyết định việc tổ chức thực
hiện theo một trong các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này.
4. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về
năng lực, kinh nghiệm:
a) Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng
rãi và giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND
tỉnh, UBND cấp huyện làm Bên mời thầu.
b) Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp ra quyết
định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và giao đơn vị trực thuộc Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp làm Bên mời thầu đối với dự án thực
hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế
và Khu công nghiệp.
5. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ
bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có
một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện
thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
6. Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm, thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.
Điều 13. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
1. Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục dự án theo luật chuyên ngành,
pháp luật xã hội hóa (hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy
định của pháp luật về đầu tư), Quyết định phê duyệt áp dụng hình thức đấu
thầu rộng rãi, Bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình Sở Kế
hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối
với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn
thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp)
thẩm định, phê duyệt. Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối
đa là 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt.
2. Trên cơ sở báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư do đơn vị
trực thuộc trình; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Trưởng Ban Quản lý
các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ
trương đầu tư thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản
lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa
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chọn nhà đầu tư. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.
3. Thành phần hồ sơ trình duyệt:
a) Văn bản trình duyệt, trong đó nêu tóm tắt về quá trình thực hiện và
các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm: tên dự án; sơ bộ tổng
chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có), tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến (nếu có); hình thức và phương thức lựa
chọn nhà đầu tư; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; loại hợp đồng;
thời gian thực hiện hợp đồng.
b) Tài liệu kèm theo, bao gồm: Quyết định phê duyệt danh mục dự án
theo luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa (hoặc Quyết định chấp thuận
chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư), Quyết định phê
duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và các văn bản có liên quan khác
(nếu có).
Điều 14. Trình tự, thủ tục đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư
1. Quy trình tổ chức đấu thầu rộng rãi, bao gồm các bước:
a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư.
b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.
c) Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; thẩm định, phê duyệt danh sách
nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
d) Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại.
đ) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
e) Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
2. Mẫu hồ sơ đấu thầu, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự
thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có) sẽ được Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành quy định bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch
và hiệu quả kinh tế. Trong thời gian Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Chính phủ chưa ban hành quy định chi tiết, nội dung hồ sơ đấu
thầu được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục III
và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày
18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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Mục 3
DỰ ÁN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO TIÊU CHÍ
(Dự án được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Hướng dẫn này)
Điều 15. Xác định dự án
1. Dự án không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất; dự án
không thuộc trường hợp đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu thầu theo
quy định của luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa.
2. Dự án thực hiện trên khu đất không có hoặc có một phần đất do Nhà
nước đang quản lý, sử dụng (trừ trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất
phù hợp với quy hoạch được duyệt).
Điều 16. Xây dựng, công bố nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu
chí lựa chọn nhà đầu tư
1. Xây dựng nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà
đầu tư:
a) Căn cứ quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thu
hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và sự quan tâm của các nhà
đầu tư (Nhà đầu tư được chủ động tiếp cận thông tin đề xuất nội dung kêu gọi
đầu tư dự án); cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND
cấp huyện xây dựng nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí để lựa chọn
nhà đầu tư theo nội dung quy định tại điểm b và c khoản này.
b) Nội dung kêu gọi đầu tư dự án bao gồm các thông tin cơ bản: tên dự
án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án, vốn
đầu tư; phương án huy động vốn; địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư; thông tin
về hiện trạng sử dụng đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); mục đích sử
dụng đất; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của
dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư,
đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về
bảo vệ môi trường và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
c) Nội dung bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:
- Tiêu chí về điều kiện tiên quyết quy định tại Phụ lục I;
- Tiêu chí đánh giá theo thang điểm quy định tại Phụ lục II;
- Phương pháp đánh giá và lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Phụ lục III.
d) Trên cơ sở tổng hợp nội dung kêu gọi đầu tư dự án của các địa
phương, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu
công nghiệp chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung kêu
gọi đầu tư dự án và thực hiện:
- Đối với dự án có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng; dự án liên quan
đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh
và cấp quốc gia, bảo vệ rừng; dự án thủy điện; dự án có tác động lớn đến môi

18

trường, cảnh quan và kinh tế xã hội; dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển,
sản xuất chất độc hại, chất nổ; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công
nghệ cao; dự án sử dụng quỹ đất mà trong lòng đất có tài nguyên khoáng sản
hoặc có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; dự án có diện
tích sử dụng đất từ 05 ha trở lên đối với khu vực đô thị, từ 10 ha trở lên đối
với khu vực nông thôn; dự án phải bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định
cư từ 100 hộ dân trở lên; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh
tế và Khu công nghiệp (đối với dự án thực hiện tại các địa bàn thuộc phạm vi
quản lý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp) trình UBND
tỉnh phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án. Căn cứ quyết định phê duyệt
nội dung kêu gọi đầu tư dự án của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp hoàn thiện và phê duyệt bộ tiêu
chí lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản;
- Đối với những dự án còn lại; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các
Khu kinh tế và Khu công nghiệp phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án và
bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản.
2. Công bố dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu
công nghiệp chịu trách nhiệm công bố, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của
đơn vị nội dung kêu gọi đầu tư dự án và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
b) Nội dung công bố bao gồm các thông tin:
- Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án; sơ bộ tổng chi
phí thực hiện dự án; tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án; thời hạn, tiến độ
đầu tư;
- Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, mục đích sử dụng đất; hiện
trạng khu đất;
- Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư;
- Phương pháp đánh giá bộ tiêu chí;
- Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;
- Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp.
Điều 17. Chuẩn bị, nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư
1. Căn cứ nội dung thông tin được công bố theo quy định tại điểm b
khoản 2 Điều 16 Hướng dẫn này, Nhà đầu tư quan tâm chuẩn bị và nộp hồ sơ
đề xuất dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế
và Khu công nghiệp (01 bản gốc và 05 bản sao). Thời gian để nhà đầu tư
chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất dự án là 30 ngày kể từ ngày danh mục và thông
tin dự án được đăng tải.
2. Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng
ký thực hiện dự án; đề xuất dự án; hồ sơ chứng minh về tư cách pháp lý, năng
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lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu, hồ sơ để đánh giá theo yêu cầu
của bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Điều 18. Thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá đề xuất dự án theo
tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư
1. Hết thời hạn chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư, Sở
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Hội
đồng và tổ chức đánh giá đề xuất dự án của các nhà đầu tư theo bộ tiêu chí đã
được công bố để lựa chọn nhà đầu tư.
2. Giao Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng đánh
giá đề xuất dự án, Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và
Đầu tư để thực hiện các hoạt động đánh giá đề xuất dự án của các nhà đầu tư.
Thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định và phải là đại diện
được ủy quyền của các đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh.
3. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông
báo kết quả đánh giá bằng văn bản gửi cho các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề
xuất dự án và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời hướng
dẫn nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bộ tiêu chí
lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh văn bản
chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất
nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
theo quy định tại nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính
phủ (trong trường hợp khu đất hoặc có phần đất có thực hiện việc nhận
chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực
hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp) trước khi trình
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.
Điều 19. Đối với các dự án được ủy quyền theo quy định tại điểm b và
điểm c khoản 2 Điều 2 Hướng dẫn này, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế
và Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giao các đơn vị
trực thuộc thực hiện tổng hợp nội dung kêu gọi đầu tư, đăng tải thông tin dự
án, thành lập Hội đồng và tổ chức đánh giá đề xuất dự án theo tiêu chí lựa
chọn nhà đầu tư đối với các dự án được ủy quyền đảm bảo trình tự theo quy
định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Hướng dẫn này. Sau khi lựa chọn
được nhà đầu tư thực hiện dự án, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp, UBND cấp huyện hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê
duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.
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Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Kinh phí thực hiện
1. Ngân sách bố trí dự toán chi thường xuyên hằng năm để thực hiện lập
sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (lập phương án bồi thường, giải phóng mặt
bằng; phương án giá đất; tư vấn lựa chọn nhà đầu tư;…) theo phân cấp, cụ
thể: ngân sách tỉnh bố trí đối với các dự án cấp tỉnh quản lý theo quy định;
ngân sách cấp huyện bố trí đối với các dự án cấp huyện quản lý theo quy
định.
2. Căn cứ danh mục đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt và giao nhiệm
vụ cho cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp, UBND cấp huyện làm Bên mời thầu; Bên mời thầu căn cứ các nội
dung cần thực hiện để lập sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, căn cứ các định
mức theo quy định hiện hành thực hiện lập dự toán kinh phí ngân sách bố trí
gửi Sở Tài chính (đối với các dự án cấp tỉnh quản lý theo quy định), Phòng
Tài chính - Kế hoạch (đối với các dự án cấp huyện quản lý theo quy định)
kiểm tra, tham mưu theo quy định.
3. Trường hợp các khoản kinh phí ngân sách đã bố trí tại khoản 1, khoản
2 Điều này thuộc chi phí mà nhà đầu tư phải thực hiện, thì Bên mời thầu chịu
trách nhiệm theo dõi, thu hồi và hoàn trả lại ngân sách theo quy định.
Điều 21. Tổ chức thực hiện
1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quy định được ban
hành kèm theo Hướng dẫn này và các quy định pháp luật hiện hành trong quá
trình lập, công bố danh mục dự án, thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND tỉnh và pháp luật trong quá trình thực hiện các nội dung thuộc trách
nhiệm của Bên mời thầu và các nội dung được ủy quyền theo Quyết định này.
3. Việc lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; mẫu hồ sơ đấu thầu
và các nội dung khác đối với dự án phải tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy
định của luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa được thực hiện theo quy
định về lựa chọn nhà đầu tư do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ ban hành (nếu có) không thuộc phạm vi của Hướng dẫn này. Trong
thời gian các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành
quy định chi tiết, nội dung hồ sơ đấu thầu được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa
mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư
số 06/2020/TT-BKHĐT.
4. Trường hợp các quy định pháp luật liên quan được nêu trong Quyết
định này có sự thay đổi thì thực hiện theo các quy định của pháp luật mới ban
hành. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, khó
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khăn thì các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư để hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt
thẩm quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Chủ
tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

