
 1. Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng 
dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt 
động xã hội, từ thiện.
 Các hoạt động xã hội, từ thiện vừa qua gây khá 
nhiều tranh cãi do thiếu sự minh bạch. Nguồn tài chính 
của hoạt động xã hội, từ thiện không có nguồn gốc từ 
ngân sách nhà nước mà do các tổ chức, cá nhân tự 
nguyện đóng góp nên chưa có sự ghi chép rõ ràng, dẫn 
đến hiện tượng lợi dụng gây thất thoát tiền, tài sản, 
nguồn lực của xã hội, mất niềm tin đối với công chúng. 
Chính vì vậy, để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, 
ngày 05/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán 
áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. 
 Theo đó, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá 
nhân có các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp 
nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự 
nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều 
phải mở sổ để ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy 
định của Thông tư này và pháp luật có liên quan. Cụ 
thể:
 - Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt 
động xã hội, từ thiện có tổ chức kế toán riêng cho các 
hoạt động xã hội, từ thiện phải thực hiện mở sổ kế toán 
ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập 
báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch theo quy định của 
Thông tư này.
 - Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt 
động xã hội, từ thiện không tổ chức kế toán riêng cho 
các hoạt động xã hội, từ thiện phải hạch toán trên cùng 
hệ thống sổ kế toán của đơn vị, theo chế độ kế toán mà 
đơn vị đang áp dụng. Đơn vị phải mở sổ chi tiết để theo 
dõi riêng cho các hoạt động này, đảm bảo quản lý, sử 
dụng đúng mục đích. Ngoài ra, đơn vị phải mở riêng tài 
khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc để tiếp nhận, phân 
phối, sử dụng nguồn đóng góp, không được sử dụng 
chung tài khoản với các hoạt động khác của đơn vị. Bên 
cạnh đó, hàng năm hoặc định kỳ phải lập báo cáo thu, 
chi đối với hoạt động xã hội, từ thiện; thực hiện công 
khai số liệu, đồng thời thuyết minh riêng số liệu các 
hoạt động xã hội, từ thiện trên báo cáo tài chính chung 
của đơn vị rõ ràng và minh bạch.

 - Đối với cá nhân có các hoạt động xã hội, từ 
thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin 
về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn 
đóng góp tự nguyện. Đồng thời, sau mỗi đợt vận động 
phải lập báo cáo thu, chi và công khai số liệu theo quy 
định của Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 
27/10/2021 của Chính phủ và các văn bản có liên quan 
(nếu có). Mẫu báo cáo quyết toán đợt vận động xã hội, 
từ thiện áp dụng cho cá nhân người vận động thực 
hiện theo mẫu số B08CN/XH-TT quy định tại Phụ lục số 
03 kèm theo Thông tư này.
 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022 kịp 
thời giải quyết được yêu cầu của xã hội, buộc các tổ 
chức, cá nhân có hoạt động xã hội, từ thiện phải 
nghiêm túc, quản lý, phân phối nguồn tài trợ một cách 
minh bạch, đem lại giá trị, ý nghĩa tốt đẹp cho hoạt 
động này.
 2. Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô
 Ngày 19/7/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 
Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô. Cụ thể:
 - Khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi 
hàng hóa không đi theo xe), người gửi hàng hóa phải 
cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng 
hóa, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng 
minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện 
thoại liên hệ của người gửi và người nhận.
 - Bổ sung thêm điều kiện kinh doanh vận tải 
hành khách bằng xe ô tô như sau: Không sử dụng xe ô 
tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô 
tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải 
hành khách (xe đã được cấp phù hiệu, biển hiệu trước 
ngày Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì tiếp tục 
sử dụng đến hết niên hạn sử dụng theo quy định tại 
Nghị định này). Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương 
tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh 
vận tải hành khách bằng xe taxi.
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 - Từ ngày 01/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải 
sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng 
phải lắp camera theo quy định, khi tham gia kinh 
doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, 
biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp 
camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 
10/2020/NĐ-CP.
 - Sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi Giấy 
phép kinh doanh như sau: Khi cơ quan cấp Giấy phép 
kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép 
kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 
07 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải nộp lại 
Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ 
quan cấp Giấy phép kinh doanh, phải dừng toàn bộ 
các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu 
hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có 
hiệu lực.
 3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
đối với người lao động làm công việc vận 
hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường 
ống phân khối khí và các công trình khí
 Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông 
tư 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 quy định về thời 
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động 
làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
đường ống phân khối khí và các công trình khí. 
Theo đó, người lao động làm công việc vận hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và 
các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc, 
cụ thể:
 + Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày.
 + Phiên làm việc tối đa là 07 ngày.
 Ngoài ra, người lao động có thể làm thêm giờ 
và phải bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc 
và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số 
giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm. Việc tổ 
chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao 
động và tuân thủ quy định Điều 59 và 62 Nghị định số 
145/2020/NĐ-CP. Việc tổ chức làm thêm giờ trong 
trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ 
luật Lao động 2019.
 Nghỉ trong giờ làm việc:
 - Người lao động làm việc theo thời giờ làm 
việc bình thường từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì 
được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc 
ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.
 + Trường hợp người lao động làm việc theo ca 

liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ 
được tính vào giờ làm việc.
 + Ngoài ra, người sử dụng lao động bố trí cho 
người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy 
lao động.
 - Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền 
kề không quá 45 phút.
Nghỉ chuyển ca; Nghỉ lễ, Nghỉ việc riêng, nghỉ không 
hưởng lương:
 - Nghỉ chuyển ca: Người lao động làm việc 
theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang 
ca làm việc khác.
 - Nghỉ lễ, tết: Theo quy định tại Điều 112 Bộ 
luật Lao động 2019.
 - Nghỉ hàng năm: Theo quy định tại Điều 113, 
114 Bộ luật Lao động 2019. Trường hợp không thể bố 
trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng 
lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ 
hàng năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên.
 - Nghỉ chuyển phiên: Sau mỗi phiên làm việc, 
người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ 
liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc 
trong phiên làm việc trước đó.
 Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy 
định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao 
động trong Nội quy lao động và thông báo cho người 
lao động trước khi đến làm việc theo đúng quy định 
của pháp luật. Hàng năm, trước ngày 15/01 báo cáo Bộ 
Công Thương tình hình thực hiện Thông tư 
12/2022/TT-BCT và báo cáo đột xuất trong trường hợp 
có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 Thông tư 12/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 09/9/2022.
 4. Thuế giá trị gia tăng đối với chuyển 
nhượng bất động sản
 Ngày 29/7/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 49/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 
100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. Cụ 
thể:
 Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động 
sản, giá tính thuế GTGT là:
 Giá chuyển nhượng bất động sản – giá 
đất được trừ để tính thuế GTGT
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 * Giá đất được trừ tính thuế giá trị GTGT cụ thể 
như sau:
 - Đối với trường hợp được Nhà nước giao 
đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng để bán: Giá 
đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng 
đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp 
luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải 
phóng mặt bằng (nếu có).
 - Đối với trường hợp đấu giá quyền sử 
dụng đất: Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá 
đất trúng đấu giá.
 - Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ 
tầng, xây dựng nhà để bán: Giá đất được trừ để tính 
thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà 
nước theo quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt 
bằng (nếu có).
 + Tiền giải phóng mặt bằng ở trường hợp Nhà 
nước giao đất và thuê đất: Là số tiền bồi thường, giải 
phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp 
luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 
mặt nước. 
 - Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ 
chức, cá nhân: Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là 
giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Cơ sở 
kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
của cơ sở hạ tầng (nếu có). Trường hợp không xác định 
được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá 
đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định 
tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.
 + Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển 
nhượng bất động sản của các tổ chức, cá nhân đã xác 
định giá đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng theo 
điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 
(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 
số 12/2015/NĐ-CP) thì giá đất được trừ để tính thuế 
GTGT tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao 
gồm cơ sở hạ tầng. 
 + Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ 
tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng giá đất được 
trừ để tính thuế GTGT thì giá đất do UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm ký 
hợp đồng nhận chuyển nhượng. 
 - Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân: 
Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp 
đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ 
được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.
 - Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động 
sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển 
giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng 
đất: Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá tại thời 
điểm ký hợp đồng BT theo quy định của pháp luật; nếu 
tại thời điểm ký hợp đồng BT chưa xác định được giá 
thì giá đất được trừ là giá đất do UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương quyết định để thanh toán công 
trình.
 * Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ 
tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho 
thuê: 
Giá tính thuế GTGT = Số tiền thu được theo tiến độ 
thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp 
đồng (-) Giá đất tương ứng với tỷ lệ % số tiền thu được 
trên tổng giá trị hợp đồng.
Nghị định số 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
12/9/2022.
 5. Quy định mới về lộ trình áp dụng lựa 
chọn nhà thầu qua mạng năm 2022
Việc lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia được áp dụng theo Thông tư 
08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu 
lực ngày 16/9/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, 
đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối 
với toàn bộ (100%) gói thầu:
 - Năm 2022: Áp dụng hình thức đấu thầu rộng 
rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực: 
 + Hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn 
có giá gói thầu không quá 10 tỷ;
 + Xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ 
đồng.
 - Năm 2023: Áp dụng hình thức đấu thầu rộng 
rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh 
vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư 
vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ 
đồng.
 - Từ năm 2024 trở đi: Áp dụng hình thức đấu 
thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh 
thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch 
vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 
500 tỷ đồng.
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 b) Số lượng gói thầu trong năm phải đảm 
bảo tổng số lượng gói thầu đạt:
 - Năm 2022: Tối thiểu 80% số lượng gói thầu và 
tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức 
đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
 - Năm 2023: Tối thiểu 90% số lượng gói thầu và 
tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức 
đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh 
tranh.
 - Từ năm 2024 trở đi: Tối thiểu 95% số lượng 
gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng 
hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào 
hàng cạnh tranh.
 c) Gói thầu sử dụng vốn Nhà nước: 
Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ 
(100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 
chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua 
sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.
 * Lưu ý: Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu 
qua mạng không áp dụng đối với gói thầu hỗn hợp, 
gói thầu áp dụng phương thức 02 giai đoạn 01 túi hồ 
sơ, 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 d) Hiệu lực thi hành: từ ngày 16/9/2022
 - Riêng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng 
đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều 
phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư 
08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 02/01/2023. 
 - Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia 
thành nhiều phần đã phát hành hồ sơ mời thầu trước 
ngày 01/01/2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực 
hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định 
của pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm đó; 
 - Kể từ ngày 01/01/2023, gói thầu mua sắm 
hàng hóa chia thành nhiều phần đã phê duyệt không 
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát 
hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 
mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình quy định tại Điều 37 
của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. Trong trường hợp 
này, người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu.
 Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, 
gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà 
thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì 
tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình về 
lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Điều 37 của 

Thông tư này.
 Trong mọi trường hợp, đối với việc thay đổi 
hình thức lựa chọn nhà thầu từ không qua mạng thành 
qua mạng, chủ đầu tư không phải trình người có thẩm 
quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu mà tự tiến hành, chỉnh sửa hình thức lựa chọn nhà 
thầu trên Hệ thống từ không qua mạng thành qua 
mạng. Quy trình chỉnh sửa thực hiện theo Hướng dẫn 
sử dụng.
 6. Lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP sơ tuyển 
qua mạng
 Từ ngày 16/9/2022, Thông tư 
10/2022/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc cung cấp, đăng 
tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia, bắt đầu có hiệu lực thi hành 
sau một tháng bị ngưng hiệu lực bởi Thông tư 
16/2022/TT-BKHĐT. Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu 
qua mạng đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển được 
quy định như sau:
 6.1. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ 
mời sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSMST)
 - Lập, trình, thẩm định phê duyệt E-HSMST: 
 + Bên mời thầu tổ chức lập E-HSMST trên hệ 
thống. 
 + Bên mời thầu trình cơ quan có thẩm quyền 
để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê 
duyệt E-HSMST.
 + Việc phê duyệt E-HSMST được thực hiện 
không qua mạng.
 - E-HSMST phải bao gồm đầy đủ thông tin cần 
thiết để làm cơ sở cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự 
tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSDST). Trường hợp 
đăng tải E-HSMST không đầy đủ thông tin hoặc không 
rõ ràng thì cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu phải 
sửa đổi, bổ sung E-HSMST cho phù hợp và tiến hành 
đăng tải lại. 
 - Bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp 
lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong E-HSMST 
được số hoá dưới dạng webform trên Hệ thống (không 
phải bản được số hoá webform sẽ không được coi là 
một phần của E-HSMST và nhà đầu tư không đáp ứng 
các yêu cầu này).
 + Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu 
không được đính kèm các �le yêu cầu khác về bảng dữ 
liệu, tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ, yêu cầu năng lực, 
kinh nghiệm trong E-HSMST. 
 - E-HSMST có các nội dung dẫn đến hạn chế sự 
tham gia của nhà đầu tư hoặc tạo lợi thế cho một hoặc 
một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình 
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thì bên mời thầu không được loại bỏ E-HSDST không 
đáp ứng các nội dung này.
 6.2. Mở thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ 
tuyển: 
 Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công 
khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn 
không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.
 6.3. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả 
sơ tuyển dự án PPP
 - Bên mời thầu trình cơ quan có thẩm quyền 
kết quả sơ tuyển và đồng thời gửi đơn vị thẩm định.
 - Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả sơ 
tuyển trên cơ sở tờ trình, báo cáo đánh giá E-HSDST, 
báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển. 
 6. 4. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư 
qua mạng
 - Từ ngày 01/6/2023, việc cung cấp, đăng tải 
thông tin đối với dự án phải đấu thầu theo pháp luật 
chuyên ngành, pháp luật về xã hội hoá được thực hiện 
trên Hệ thống.
 - Từ ngày 15/8/2023, việc phát hành E-HSMST 
và E-HSDST đối với dự án đầu tư có sử dụng đất được 
thực hiện trên Hệ thống.
 6. 5.Đối với dự án PPP đã đăng tải trên Hệ 
thống trước ngày 15/8/2023
 - Đã đăng tải khảo sát quan tâm trên Hệ thống: 
Trình tự, thủ tục khảo sát quan tâm được tiếp tục thực 
hiện theo hồ sơ đã phát hành và quy định pháp luật có 
liên quan. Căn cứ kết quả khảo sát, trường hợp dự án 
được xác định áp dụng sơ tuyển đã phát hành trong 
nước thì thực hiện sơ tuyển qua mạng theo quy định 
của Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT. 
 - Đã đăng tải hồ sơ mời sơ tuyển trên Hệ 
thống: Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được tiếp 
tục thực hiện theo hồ sơ mời sơ tuyển đã phát hành và 
quy định pháp luật có liên quan. Căn cứ kết quả sơ 
tuyển, việc cung cấp, đăng tải thông tin về PPP thực 
hiện theo quy định của Thông tư này và quy định:
 + Thông tin về quyết định chủ trương đầu tư, 
quyết định phê duyệt dự án PPP;
 + Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: 
thông báo mời tuyển, thông báo mời thầu, danh sách 
ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
 + Thông tin về nhà đầu tư được lựa chọn, 
doanh nghiệp dự án PPP;
 + Nội dung chính của hợp đồng dự án PPP bao 
gồm: tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn trong dự án; 
loại hợp đồng; thời hạn thực hiện dự án; giá, phí sản 
phẩm, dịch vụ công; hình thức và đại điểm thu giá, phí 

(nếu có) và các thông tin cần thiết khác;
 + Giá trị quyết toán vốn đầu tư công trong dự 
án PPP trong trường hợp có sử dụng vốn đầu tư công;
 + Văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo 
phương thức PPP;
 + Cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư; 
 + Thông tin giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương 
thức PPP. 
 - Dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ 
chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành, pháp luật về xã hội hoá đã đăng tải danh mục 
dự án trên Hệ thống: Trình tự, thủ tục đánh giá yêu cầu 
sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được tiếp 
tục thực hiện theo yêu cầu đã phát hành và quy định 
pháp luật có liên quan. Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ 
về năng lực, kinh nghiệm, việc cung cấp, đăng tải 
thông tin về đấu thầu thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này. 
 - Đối với dự án PPP được xác định áp dụng sơ 
tuyển trong nước tại quyết định chủ trương đầu tư 
hoặc quyết định phê duyệt dự án: Mà đến ngày 
15/8/2023 chưa phát hành hồ sơ mời sơ tuyển thì tổ 
chức sơ tuyển qua mạng theo quy định tại Thông tư 
này mà không phải điều chỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án.
 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 16/9/2022.
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 GIỚI THIỆU
 Cilaf & Partners là Công ty Luật chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. Với sứ mạng "Vì thành công của khách hàng", Cilaf & Partners là hãng 
luật đáng tin cậy nhằm giúp Khách Hàng được an toàn và tránh rủi ro pháp lý khi đầu tư, kinh doanh 
lâu dài tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
 Tại Cilaf & Partners, Khách Hàng sẽ được đội ngũ luật sư chuyên nghiệp tư vấn pháp lý và đại 
diện khách hàng trong đàm phán, giải quyết tranh chấp và thực thi các quyết định của cơ quan tài 
phán cũng như tham gia tố tụng nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Khách Hàng.
 Với đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực thương mại, đầu 
tư, doanh nghiệp, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, bất động sản, giải quyết tranh chấp và dịch vụ tư vấn 
pháp lý thường xuyên cũng như vụ việc, đặc biệt là tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp niêm yết. Cùng 
với hệ thống đối tác trong hệ sinh thái, Cilaf & Partners là hãng luật chuyên cung cấp giải pháp pháp 
lý một cách Tận tâm – Chuyên nghiệp, Thấu hiểu – chia sẻ, Toàn diện – Nhanh chóng và Tối ưu – An 
toàn nhất cho hoạt động kinh doanh của Khách Hàng.
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