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MỞ ĐẦU  

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu và rộng với thương mại quốc tế 

như nước ta hiện nay thì việc mua sắm hàng hóa sử dụng Ngân sách nhà nước 

cũng là một vấn đề cần phải quan tâm và có sự điều chỉnh của pháp luật. Để 

việc mua sắm có thể vừa tiết kiệm được nguồn ngân sách vừa phù hợp với 

tình hình hội nhập kinh tế thị trường thì một trong những công cụ đắc lực đó 

là đấu thầu. Thông qua đấu thầu hoạt động mua sắm hàng hóa cho thấy nguồn 

vốn Nhà nước được sử dụng hiệu quả hơn, hạn chế được tình trạng lãng phí, 

tham ô, điều này không chỉ được khẳng định ở Việt Nam mà còn ở nhiều 

quốc gia khác trên thế giới.  

Đấu thầu mua sắm hàng hóa được quy định lần đầu tiên tại Luật 

Thương mại năm 1997, sau mười chín năm cùng với sự phát triển của nền 

kinh tế, xã hội pháp luật về đấu thầu đã được sửa đổi nhiều lần theo hướng 

phù hợp hơn và gần đây nhất Luật đấu thầu năm 2013 với những quy định 

tiến bộ đưa pháp luật về đấu thầu mua sắm hàng hóa nói riêng và đấu thầu nói 

chung của Việt Nam bắt kịp xu hướng pháp luật về đấu thầu trên thế giới.  

Trong hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa thì Bên mua hàng luôn 

mong muốn mua được sản phẩm với giá thành rẻ nhất mà vẫn đầu đủ tiêu 

chuẩn chất lượng còn bên có hàng hóa muốn bán dự thầu với mong muốn sản 

phầm của mình được chọn. Chính vì vậy, quá trình lựa chọn nhà thầu là một 

quá trình cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu các bên tham gia phải nghiêm túc thực 

hiện. Tuy nhiên, trên thực tế không phải bên dự thầu nào cũng mang tinh thần 

nghiêm túc tranh đấu để thắng thầu, có nhiều trường hợp bên dự thầu chỉ nộp 

hồ sơ để tham gia đấu thầu nhưng lại không có trách nhiệm tham gia hoạt 

động đấu đấu thầu đến giai đoạn cuối. Điều này không những làm tốn kém 
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thời gian và công sức để đánh giá những hồ sơ dự thầu đó mà còn ảnh hưởng 

đến sự cạnh tranh những người tham gia đấu thầu khác.  

Để hạn chế hành vi tiêu cực trên, pháp luật đã quy định về việc khi 

tham gia đấu thầu mua sắm hàng hóa thì bên bán hàng phải thực hiện một 

biện pháp bảo đảm nào đó được gọi là bảo đảm dự thầu để bảo đảm trách 

nhiệm tham gia đấu thầu của mình trong suốt quá trình đấu thầu. Trong quá 

trình áp dụng những quy định về bảo đảm dự thầu đã cho thấy đó là một quy 

định hỗ trợ tích cực cho việc đấu thầu mua sắm hàng hóa. Vì vậy, để có đủ cơ 

sở cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm dự thầu 

trong đấu thầu mua sắm hằng hóa, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp 

luật hiện hành của Việt Nam về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm 

hàng hóa là điều hết cức cần thiết.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Về tình hình nghiên cứu nói chung và xét trong phạm vi luận văn thác 

sĩ nói riêng thì bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa là một lĩnh 

vực còn khá mới mẻ, chưa có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đề 

cập tới. Hầu hết các công trình khoa học đều chỉ nghiên cứu về một lĩnh vực 

như chỉ tập trung vào đấu thầu mua sắm hàng hóa hay chỉ tập trung vào biện 

pháp bảo đảm, biện pháp bảo lãnh.  

Một số công trình về đấu thầu mua sắm hàng hóa tiêu biểu như: Luận 

văn thạc sỹ “Pháp luật về đấu thầu mua sắm công những vấn đề lý luận và 

thực tiễn” của tác giả Nguyễn Thị Như Trang, viết năm 2011 tại Đại học Luật 

Hà Nội, luận văn chỉ tập trung làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn áp 

dụng luật đấu thầu mua sắm công mà chưa nghiên cứu sâu vào bảo đảm đảm 

dự thầu nói chung; Luận văn thạc sỹ “Pháp luật Việt Nam về đấu thầu mua 

sắm công – Hướng hoàn thiện từ kinh nghiệm của cộng hòa Pháp” của tác giả 

Lương Thị Thùy Linh viết năm 2013 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, luận văn 
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này cũng chỉ tập trung vào đấu thầu mua sắm công và một số kinh nghiệm từ 

Cộng hòa Pháp, vì vậy hướng hoàn thiện pháp luật cũng được xây dựng theo 

mô hình pháp luật của Cộng hòa Pháp. Ngoài ra, còn một số công trình 

nghiên cứu về đấu thầu mua sắm hàng hóa khác nhưng chỉ tập trung vào thực 

tiễn tại các tập đoàn, công ty như: Công ty thăm dò khai thác dầu khí, Công ty 

cao su sao vàng… Các công trình này chỉ tập trung hoàn thiện quy trình đấu 

thầu tại doanh nghiệp mình mà không có nhiều đóng góp cho pháp luật về đấu 

thầu mua sắm hàng hóa nói chung.  

Một số công trình tiêu biểu về các biện pháp bảo đảm, bảo lãnh ngân 

hàng như: Luận văn thạc sỹ “Đặt cọc, ký cược để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ 

dân sự” của tác giả Trịnh Thị Minh Trang viết năm 2005, luận văn tập trung 

vào đặt cọc và ký cược dưới góc độ một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ dân sự; Luận văn thạc sỹ “Chế độ pháp lý về bảo lãnh ngân hàng của các 

tổ chức tín dụng ở Việt Nam” của tác giả Trần Thị Việt Hà viết năm 2013 tại 

Đại học Luật Hà Nội, luận văn đã nghiên cứu khái quát lý luận về bảo lãnh 

ngân hàng của các tổ chức tín dụng, nêu ra những nguyên tắc cơ bản, so sánh, 

đánh giá phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật để đánh giá thực 

trạng còn vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật; Luận án tiến sỹ “Hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt 

Nam” của tác giả Nguyễn Thành Nam viết năm 2015 tại Đại học Quốc gia Hà 

Nội, luận án tập trung nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo 

lãnh ngân hàng ở Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về bảo lãnh ngân hàng.  

Gần đây, đã có một công trình nghiên cứu về bảo đảm dự thầu đó là 

luận văn “Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu xây dựng theo pháp luật Việt Nam 

từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Võ Hoàng Quân viết năm 

2015 tại Học viện Khoa học xã hội. Phạm vi của Luận văn này tập trung vào 
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biện pháp bảo đảm là bảo lãnh trách nhiệm của nhà thầu từ những vẫn đề lý 

luận, đến vấn đề thực tiễn pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào 

những phân tích về lý luận và thực tiễn đó Luận văn cũng đã đưa ra một số 

kiến nghị và biện pháp hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh dự thầu trong đấu 

thầu xây dựng.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về 

bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa; phân tích, đánh giá thực 

trạng pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa và thực 

tiễn thực hiện ở Việt Nam hiện nay; để từ đó đề xuất các phương hướng, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng 

hóa ở nước ta trong thời gian tới. 

Để đạt được mục đích trên, luận văn có những nhiệm vụ cụ thể sau: 

 - Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo đảm dự thầu 

trong đấu thầu mua sắm hàng hóa; 

- Nghiên cứu chuẩn mực pháp lý quốc tế về đấu thầu mua sắm hàng 

hóa trong khuôn khổ của WTO và TPP; 

-  Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo đảm dự thầu trong 

đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam hiện nay; 

- Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo đảm dự thầu 

trong đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam hiện nay; 

- Nghiên cứu, đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa ở nước ta trong 

thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu 

mua sắm hàng hóa chính là các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể có 
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liên quan trong quá trình thực hiện việc bảo đảm dự thầu mua sắm hàng hóa. 

Ở mức độ khái quát, có thể hình dung phạm vi, đối tượng điều chỉnh của quan 

hệ pháp luật này bao gồm các nhóm quan hệ pháp lý cơ bản như:  

+ Nhóm quan hệ phát sinh giữa bên bảo đảm (nhà thầu, nhà đầu tư) và 

bên được bảo đảm (bên mời thầu). Trong quan hệ đấu thầu mua sắm hàng hóa 

thì đây chính là nhóm quan hệ phát sinh giữa chủ thể có nhu cầu mua sắm 

(gọi là bên mua) với chủ thể là các nhà thầu có đủ tiêu chuẩn tham gia đấu 

thầu mua sắm hàng hóa. Đây là nhóm quan hệ theo “chiều ngang”, thể hiện 

bản chất là quan hệ giao dịch bình đẳng giữa các bên tham gia trên cơ sở thỏa 

thuận và tuân thủ đúng các quy định chung của pháp luật về đấu thầu. 

Nhóm quan hệ này phát sinh khi bên mời thầu đưa ra các yêu cầu trong 

hồ sơ mờ thầu và nhà thầu tiến hành nộp hồ sơ đăng ký dự thầu hoặc Hồ sơ 

dự thầu, Hồ sơ đề xuất thể hiện việc đáp ứng yêu cầu đó. Về nguyên tắc, 

nhóm quan hệ xã hội này sẽ được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật 

mang tính dân sự - thương mại, thể hiện nguyên tắc công bằng, bình đẳng. 

+ Nhóm quan hệ phát sinh trong trường hợp bảo đảm dự thầu có liên 

quan đến bên thứ ba (ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng). Như chúng ta đã 

biết, bên dự thầu có thể bảo đảm dự thầu bằng các biện pháp có sự xuất hiện 

của bên thứ ba như ký quỹ và bảo lãnh. Mặt khác, mỗi quan hệ pháp luật này 

đều có những đặc điểm và tính chất riêng nên pháp luật điều chỉnh những 

hành vi này là không giống nhau. Vì vậy, phạm vi của pháp luật về bảo đảm 

dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa còn bao gồm các mối quan hệ giữa 

bên thứ ba với bên dự thầu và bên mời thầu.  

+ Nhóm quan hệ phát sinh giữa các nhà thầu, nhà đầu tư với nhau khi 

cùng tham gia quan hệ bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa. 

Đây không phải là nhóm quan hệ chủ yếu, điển hình nhưng cũng có sự tác 

động nhất định đến sự thành công của quan hệ bảo đảm dự thầu nói riêng và 



6 

đấu thầu mua sắm hàng hóa nói chung, bởi lẽ nếu các nhà thầu không tuân thủ 

đúng các nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong đấu thầu mà “bắt tay”với 

nhau khi tham gia đấu thầu thì hậu quả xảy ra là mục tiêu chính của việc đấu 

thầu sẽ không đạt được và bên mời thầu có thể sẽ không chọn được nhà thầu 

có phương án cung cấp hàng hóa, dịch vụ tốt nhất như mình mong muốn để 

tiến tới việc ký kết và thực hiện hợp đồng.  

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Về phương pháp luận, để làm rõ các vấn đề nghiên cứu, luận văn vận 

dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của học thuyết 

Mác-Lênin. Đây là phương pháp khoa học vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ 

luận văn để đánh giá khách quan sự thể hiện của các quy định pháp luật về 

bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa.  

Về phương pháp nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng 

các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: Phương pháp phân tích, 

phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử. Ngoài ra, 

luận văn còn sử dụng phương pháp so sánh để làm rõ các vấn đề liên quan đến 

bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa giữa pháp luật Việt Nam và 

chuẩn mực pháp lý quốc tế theo WTO và TPP, qua đó thấy được sự tương đồng, 

khác biệt của Việt Nam và làm luận cứ xác thực cho việc đưa ra các giải pháp 

khắc phục những bất cập của pháp luật hiện nay về đấu thầu nói chung và bảo 

đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa nói riêng.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Luận văn nghiên cứu, phân tích cụ thể các quy định của pháp luật về 

bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa một cách có hệ thống trên 

cơ sở khái quát lý luận và thực tế để thấy rõ mục đích, quy trình mà pháp luật 

quy định.  
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Nguyên cứu các kinh nghiệm xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, 

dự đoán các vấn đề sắp nảy sinh, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm 

tạo thuận lợi cho việc thực hiện đúng các quy định pháp luật bảo đảm dự thầu 

trong đấu thầu mua sắm hàng hóa.  

Đưa ra phương hướng và kiến nghị những giải pháp cụ thể để hoàn 

thiện các bản bản pháp luật trong việc điều chỉnh các vấn đề về bảo đảm dự 

thầu nói chung và đấu thầu mua sắm hàng hóa nói riêng. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, và Danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn dự kiến kết cấu thành 3 chương, bao gồm: 

- Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu 

mua sắm hàng hóa; 

- Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu 

mua sắm hàng hóa theo pháp luật Việt Nam hiện nay;  

- Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm 

dự thầu trong đầu thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam hiện nay.   
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG ĐẤU 

THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA  

 

1.1. Khái niệm, phân loại bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua 

sắm hàng hóa 

1.1.1. Khái niệm bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa là một khái niệm 

bao gồm hai phần chính đó là bảo đảm dự thầu và đấu thầu mua sắm hàng 

hóa. Để định nghĩa rõ về khái niệm này trước hết ta cùng tìm hiểu các khái 

niệm bảo đảm dự thầu và đấu thầu mua sắm hàng hóa.  

Xét về khái niệm bảo đảm dự thầu trước hết ta cần làm sáng tỏ ý nghĩa 

của thuật ngữ “bảo đảm” trong trường hợp này. Theo từ điển Luật học thì bảo 

đảm là “trách nhiệm của một chủ thể (cá nhân, tổ chức) phải làm cho quyền, 

lợi ích của chủ thể bên kia chắc chắn được thực hiện, được giữ gìn, nếu xảy ra 

thiệt hại thì phải bồi thường”[15, tr.27]. Theo đó, bảo đảm được tiến hành bởi 

các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự gồm: cầm cố tài sản, thế 

chấp tài sản, đặt cọc, kí cược, ký quỹ, phạt vi phạm.  

Về khái niệm bảo đảm nghĩa vụ dân sự, từ điển Luật học có định nghĩa 

rằng “bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là biện pháp dân sự có tính chất tài 

sản do các bên tự nguyện cam kết, thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khi xác 

lập giao dịch dân sự. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự buộc 

người có nghĩa vụ mà họ cam kết, thỏa thuận trong giao dịch dân sự” [27, 

tr.34] .   

Trên tinh thần đó, Điều 4 của Luật đấu thầu 2013 quy định về bảo dảm 

dự thầu như sau: “Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một 

trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín 



9 

dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời 

gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.  

Qua các khái niệm trên ta thấy đảm bảo dự thầu được hiểu như là một 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên dự thầu đảm bảo cho 

bên mời thầu việc sẽ thực hiện đúng những nghĩa vụ của mình. Nếu không 

thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ mà họ đã cam kết thì bên mời thầu 

(người có quyền) có thể áp dụng biện pháp bảo đảm mà hai bên đã cam kết, 

yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp để buộc bên có nghĩa vụ 

phải thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết nhằm bảo đảm quyền lợi cho mình.  

Về khái niệm đấu thầu mua sắm hàng hóa, Luật đấu thầu không đưa ra 

khái niệm cụ thể, chúng ta có thể xem xét khái niệm đấu thầu mua sắm hàng 

hóa được quy định tại Luật thương mại như sau: “Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 

là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua 

mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham 

gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do 

bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là 

bên trúng thầu)”.  

Hàng hóa được Điều 4 Luật Đấu thầu quy định gồm: “máy móc, thiết 

bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, 

vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế”.  

Như vậy, có thể hiểu “bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng 

hóa là việc Bên dự thầu (là thương nhân) thực hiện một trong các biện pháp 

đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam theo yêu cầu 

Bên mời thầu để đảm bảo cho việc thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của 

mình với Bên mời thầu trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hóa”.  
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1.1.2. Phân loại bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

Xét về tính chất của loại bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng 

hóa thì có thể phân thành đảm bảo dự thầu được thực hiện bằng tài sản (cầm 

cố, ký quỹ) và bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng hành vi (bảo lãnh). Với 

biện pháp bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng tài sản thì buộc bên bảo đảm 

phải có một số tiền hoặc tài sản nào đó nhất định để đưa ra cam kết. Đối với 

bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng hành vi thì được xác lập dựa trên cam 

kết sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình của một bên thứ ba. Các biện pháp bảo 

đảm dự thầu cụ thể như sau: 

- Bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng tài sản 

+ Đặt cọc  

Đặt cọc được hiểu là “việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền 

hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt 

cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân 

sự” (Điều 358 BLDS 2005). Khái niệm đặt cọc được Bộ luật Dân sự 2015 

vẫn giữ nguyên và được quy định tại Điều 328.   

Như vậy, ta có thể hiểu đặt cọc là hành vi dân sự theo đó nhà thầu, nhà 

đầu tư giao cho Bên mời thầu một tài sản nhất định được quy định trong hồ sơ 

mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu nhằm xác nhận rằng nhà thầu, nhà đầu tư sẽ giao 

tham gia dự thầu. Tài sản dùng để đặt cọc có thể là tiền, séc, những vật có giá 

trị như kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác. Về bản chất, đặt cọc có sự 

chuyển giao về tài sản giữa bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc, như vậy việc đặt 

cọc sẽ phải được lập thành văn bản.  

Về hình thức: Đặt cọc có thể được thực hiện bằng một văn bản riêng, 

nhưng cũng có thể được thể hiện bằng một điều khoản trong hợp đồng mua 

bán hoặc hợp đồng dịch vụ với nhiệm vụ để đảm bảo cho một giao kết, thỏa 

thuận hoặc việc thực hiện hợp đồng dân sự. 
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Về nội dung: Đặt cọc nhằm mục đích bảo đảm cho sự giao kết hoặc 

thực hiện hợp đồng dân sự nên tài sản đặt cọc không phải là tài sản để thực 

hiện nghĩa vụ của một bên trong hợp đồng dân sự. Do đó, khi giao dịch dân 

sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc 

hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền khi thực hiện hợp đồng dân sự. 

Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc 

thuộc về bên nhận đặt cọc. Ngược lại, nếu bên nhận đặt cọc từ chối giao kết, 

không thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một 

khoản tiền tương đương với giá trị của tài sản đặt cọc (trừ trường hợp các bên 

có thỏa thuận khác). 

+ Ký quỹ 

Ký quỹ là “việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, 

đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để 

bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự” (Điều 360 BLDS 2005). Trong khái 

niệm về ký quỹ tại Bộ luật dân sự 2015 sắp có hiệu lực tới đây, cụm từ “ngân 

hàng” đã được thay thế bằng “tổ chức tín dụng” (Điều 330 BLDS 2015). Có 

thể thấy, thay đổi này là phù hợp, vì ngoài ngân hàng còn nhiều các tổ chức 

tín dụng khác cũng có thể thực hiện được chức năng này.   

Với quy định như trên, ký quỹ thường được dùng trong trường hợp khả 

năng thực hiện nghĩa vụ của các bên chưa được bên kia tin tưởng. Để đảm 

bảo tính an toàn cho tài sản, các bên có thể lựa chọn một người thứ ba giữ tài 

sản bảo đảm và chính bên thứ ba sẽ là người thực hiện nghĩa vụ cho các bên 

trong trường hợp các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 

vụ. Với biện pháp này, bên bảo đảm phải mở một tài khoản tại ngân hàng, sau 

đó gửi tài sản bảo đảm vào đó, tài khoản này không phải là một loại tài khoản 

tiền gửi mà tài khoản gửi giữ tiền, người gửi phải trả thù lao cho bên nhận giữ 

(tổ chức tín dụng) và không được hưởng lãi từ tài khoản đó. Khi đến thời hạn 
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thực hiện nghĩa vụ, chính ngân hàng nơi ký quỹ sẽ dùng tài khoản đó để thanh 

toán cho bên có quyền. Việc thanh toán này ngân hàng sẽ tính phí cho bên có 

trách nhiệm chi trả. 

- Bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng hành vi (bảo lãnh) 

Xét về khái niệm, Bảo lãnh được Điều 361 BLDS 2005 định nghĩa như 

sau “Bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với 

bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay 

cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn 

mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa 

vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình”. 

Khái niệm bảo lãnh được Bộ luật Dân sự 2015 vẫn giữ nguyên và được quy 

định tại Điều 335.  

Như vậy, khác với đặt cọc và ký quỹ, trong bảo lãnh có xuất hiện thêm 

một chủ thể thứ ba ngoài bên có quyền và bên có nghĩa vụ, đó là bên bảo 

lãnh. Bảo lãnh được sử dụng khi bên bảo đảm không có tài sản, hoặc không 

có năng lực tài chính để bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ của mình. Biện pháp 

này cho phép người thứ ba tham gia vào quan hệ như là một bên trung gian 

giữa bên có quyền và bên có nghĩa vụ. Bên bảo lãnh sẽ cam kết với bên được 

bảo đảm về việc thay bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đã cam kết.  

Vì xuất hiện bên thứ ba trong vai trò là người bảo lãnh nên mối quan hệ 

giữa bên bảo lãnh, bên có quyền (bên được bảo đảm) và bên có nghĩa vụ (bên 

bảo đảm) có tính chất phức tạp hơn. Thứ nhất: Quan hệ giữa bên có nghĩa vụ 

(bên được bảo lãnh) và bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) làm xuất hiện nghĩa 

vụ cần bảo đảm và cam kết về nghĩa vụ cần bảo đảm; Thứ hai: Quan hệ giữa 

bên thứ ba (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực 

hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh) nếu như đến hạn 
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nghĩa vụ bị vi phạm; Thứ ba: Quan hệ giữa người thứ ba (bên nhận bảo lãnh) 

với bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh) cam kết về việc bên có nghĩa vụ phải 

hoàn lại cho bên bảo lãnh giá trị phần nghĩa vụ mà bên bảo lãnh đã thực hiện 

thay mình. 

1.1.3. Nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật đối với bảo đảm dự thầu 

trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

Khi một nhà thầu, nhà đầu tư tham gia vào quy trình đấu thầu với tư 

cách là bên dự thầu thì sẽ xuất hiện các quyền và nghĩa vụ nhất định tạo nên 

các mối quan hệ pháp lý. Trong mối quan hệ này, bên dự thầu phải thực hiện 

đúng và đầy đủ nghĩa vụ trước bên có quyền. Tuy nhiên, trong một số trường 

hợp dù mong muốn hay không mong muốn thì bên dự thầu vi phạm nghĩa vụ 

của mình đối với bên mời thầu và gây thiệt hại cho bên mời thầu. Về mặt lý 

thuyết, khi quyền lợi bị xâm phạm thì bên mới thầu có thể dùng các biện pháp 

pháp lý mà pháp luật quy định để yêu cầu Nhà nước bảo vệ quyền lợi cho 

mình. Nhưng trên thực tế, khi quyền lợi đã bị xâm phạm thì bên mời thầu khó 

có thể khôi phục lại những thiệt hại mà bên dự thầu đã gây ra, cùng với đó là 

nhiều khả năng bên dự thầu không thể bồi thường được cho những thiệt hại 

mà mình gây ra cho bên mời thầu. Chính vì vậy, để ngăn chặn những rủi ro, 

thiệt hại đáng tiếc xảy ra thì pháp luật tạo điều kiện cho bên mời thầu bảo vệ 

lợi ích của mình ngay từ khi phát sinh quan hệ pháp lý.  

Một trong những công cụ hữu hiệu và phù hợp để bảo vệ quyền lợi của 

bên mời thầu đó chính là áp dụng những quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ dân sự. Thông qua những biện pháp này bên mời thầu sẽ có những điều 

kiện thuận lợi khi bên dự thầu vi phạm nghĩa vụ, theo đó bên mời thầu có 

quyền được ưu tiên thanh toán từ tài sản mà bên dự thầu đã dùng làm tài sản 

bảo đảm.  
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Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự ra đời từ rất sớm và 

có nhiều biện pháp khác nhau để phù hợp với từng loại quan hệ và điều kiện 

của các bên như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh, tín chấp, ký quỹ, ký 

cược... Tuy nhiên, với tính chất đặc thù của quan hệ pháp luật đấu thầu ở 

nước ta thì không thể dùng hết các biện pháp bảo đảm kể trên để quy định 

trong bảo đảm dự thầu. Đặc biệt, trong quan hệ pháp luật đấu thầu mua sắm 

hàng hóa, có các chủ thể, đối tượng, phạm vi điều chỉnh đặc thù. Chính vì 

vậy, xét cả trên phương diện lý luận và thực tiễn thì việc cần có những quy 

định pháp luật điều chỉnh về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu nói chung và 

bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa nói riêng là cần thiết.   

1.2.  Pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

1.2.1. Nguyên tắc của pháp luật bảo đảm dự thầu trong đấu thầu 

mua sắm hàng hóa 

Với đặc điểm là một hành vi pháp lý mang cả tính chất của bảo đảm 

nghĩa vụ dân sự và đấu thầu mua sắm hàng hóa nên nên các nguyên tắc xây 

dựng pháp luật về bảo đảm dự thầu phải đảm bảo những nguyên tắc nền tảng 

nhất của pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hóa cũng như những nguyên tắc 

của pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ dân sự. Các nguyên tắc đó gồm: 

- Nguyên tắc chung của đấu thầu mua sắm hàng hóa 

+ Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc rất quan trọng đối với quá trình 

đấu thầu. Nguyên tắc này đòi hỏi mọi nhà thầu khi tham gia vào quá trình đấu 

thầu đều được hưởng các quyền lợi ngang nhau, được đối xử công bằng như 

nhau. Các hồ sơ đấu thầu phải được hội đồng xét thầu xem xét một cách công 

bằng, khách quan dựa trên năng lực, phẩm chất và nội dung hồ sơ dự thầu. 

Nguyên tắc này bảo đảm lợi ích cho mọi chủ thể tham gia quá trình đấu thầu, 

giúp chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu 
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của mình và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu có cơ hội cạnh tranh 

công bằng với nhau.  

- Nguyên tắc công khai, minh bạch là nguyên tắc bắt buộc, chỉ trừ 

những công trình đặc biệt thuộc bí mật quốc gia, những công trình còn lại đều 

phải đảm bảo công khai các thông tin cần thiết trong các giai đoạn mời thầu 

và mở thầu. Việc thực hiện nguyên tắc này sẽ thu hút được nhiều hơn nhà 

thầu tham gia, qua đó nâng cao chất lượng công tác đấu thầu. 

- Nguyên tắc bí mật. Quá trình thực hiện thầu phải đảm bảo được tính 

bảo mật của các thông tin quan trọng như các số liệu, thông tin như mức giá 

dự kiến chủa chủ đầu tư, các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư và nhà thầu 

trong quá trình chuẩn bị. Nguyên tắc này nhằm mục đích bảo đảm tính khách 

quan và công bằng, tránh thiệt hại cho chủ đầu tư trong trường hợp giá dự 

thầu thấp hơn giá dự kiến hoặc gây thiệt hại cho bên dự thầu nào đó do thông 

tin bị lộ ra ngoài. 

- Nguyên tắc bảo đảm cơ sở pháp lý quy định các nhà thầu khi tham gia 

đấu thầu phải nghiêm túc tuân thủ các quy định của nhà nước về đấu thầu như 

Luật đấu thầu, Luật Thương mại, Luật cạnh tranh và các cam kết đã được ghi 

nhận trong hợp đồng giao thầu. 

- Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Thực hiện đấu thầu phải 

đạt được nguyên tắc cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng giữa các 

nhà thầu. Mọi biện pháp cạnh tranh không lành mạnh đều không được chấp 

nhận, các nhà thầu chỉ được phép cạnh tranh trong khuôn khổ của pháp luật 

và đạo đức kinh doanh.  

- Nguyên tắc chung về bảo đảm nghĩa vụ dân sự 

+ Nguyên tắc bảo đảm thích đáng. Khi tham gia vào quy trình đấu thầu, 

các bên đều có nghĩa vụ phải tuân thủ những cam kết, tuy vậy để phòng ngừa 

rủi ro thì nhất thiết phải có sự bảo đảm thích đáng. Khoản bảo đảm này phải 



16 

phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu, không được vượt quá giới hạn 

quy định và phải trả lại cho bên dự thầu nếu bên dự thầu không trúng thầu.  

+ Nguyên tắc hợp đồng chính phụ. Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ 

dân sự được coi là hợp đồng phụ với mục đích để đảm bảo hợp đồng chính, 

chỉ khi nào các chủ thể xác định được nghĩa vụ cần bảo đảm là nghĩa vụ gì, 

phải được bảo đảm như thế nào thì các biện pháp bảo đảm mới được hình 

thành. Các biện pháp bảo đảm không tồn tại độc lập mà luôn gắn liền với một 

nghĩa vụ nào đó nên các biện pháp bảo đảm dự thầu không tồn tại độc lập mà 

luôn đi kèm với nghĩa vụ tham dự thầu.  

+ Nguyên tắc lợi ích vật chất của giao dịch bảo đảm. Mục đích cuối 

cùng của giao dịch bảo đảm chính là để bù đắp, khôi phục lại những lợi ích 

vật chất bị thiệt hại nên nghĩa vụ cần được bảo đảm luôn mang tính tài sản, 

đối tượng của các biện pháp bảo đảm mang tính chất tài sản.  

+ Nguyên tắc bảo đảm dự phòng. Các biện pháp bảo đảm chỉ được áp 

dụng khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ xảy ra, nếu bên có nghĩa vụ tuân thủ 

đúng những cam kết. Như vậy, nên bên có nghĩa vụ không vi phạm thì bên có 

quyền không được phép xử lý tài sản bảo đảm, phải khôi phục lại những 

quyền năng của chủ sở hữu đối với tài sản bảo đảm.   

1.2.2. Cấu trúc của pháp luật bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua 

sắm hàng hóa  

Pháp luật về đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa có những 

nhóm quy định cơ bản sau: 

- Các quy định pháp luật về chủ thể của quan hệ bảo đảm dự thầu 

Chủ thể của quan hệ pháp luật là những cá nhân hay tổ chức dựa trên 

cơ sở của các quy phạm pháp luật mà tham gia vào các quan hệ pháp luật, trở 

thành người mang các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Vậy chủ thể của 

pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa bao gồm các 
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cá nhân, tổ chức mà khi tham gia vào quan hệ này họ đều có những quyền và 

nghĩa vụ cụ thể.  

Chủ thể của bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa gồm 

bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm. Trong trường hợp bảo đảm dự thầu có sự 

tham gia của bên thứ ba thì chủ thể của quan hệ bảo đảm dự thầu trong đấu 

thầu mua sắm hàng hóa không chỉ đơn thuần bao gồm bên bảo đảm (bên mời 

thầu) và Bên được bào đảm (nhà thầu, nhà đầu tư), mà còn có sự tham gia của 

bên thứ ba là các tổ chức tín dụng.  

- Các quy định pháp luật về phạm vi áp dụng, hình thức, giá trị, hiệu 

lực của bảo đảm dự thầu 

Về phạm vi áp dụng bảo đảm dự thầu: Có nhiều hình thức để thực hiện 

việc đấu thầu mua sắm hàng hóa như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ 

định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện. Tuy nhiên 

không phải tất cả những hình thức này nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện 

bảo đảm dự thầu. Vì vậy, pháp luật về đầu thầu cần có những quy định về 

phạm vi áp dụng của bảo đảm dự thầu.  

Về hình thức áp dụng bảo đảm dự thầu: Như đã trình bày ở trên, bảo 

đảm dự thầu có thể được thực hiện bằng tài sản của Bên dự thầu hoặc được 

thực hiện bằng hành vi của bên thứ ba nên việc quy định các hình thức áp 

dụng bảo đảm dự thầu như thế nào trong từng trường hợp cụ thể vô cùng quan 

trọng. Luật Đấu thầu không chỉ quy định về đấu thầu mua sắm hàng hóa mà 

còn có những quy định về đấu thầu tư vấn, phi tư vấn, xây lắp nên việc những 

hình thức bảo đảm dự thầu nào được áo dụng trong đấu thầu mua sắm hàng 

hóa phải vô cùng chặt chẽ và mình bạch.  

Về giá trị của bảo đảm dự thầu: Giá trị của bảo đảm dự thầu được hiểu 

là giới hạn của nghĩa vụ tài sản mà bên có nghĩa vụ phải cam kết với bên có 

quyền. Căn cứ vào quy mô của các gói thầu mà có thể những quy định về giá 
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trị của bảo đảm dự thầu có thể khác nhau. Tuy nhiên những quy định của 

pháp luật về giá trị của bảo đảm dự thầu cần đảm bảo công bằng cho cả bên 

mời thầu và các bên dự thầu. Đặc biệt, giá trị của bảo đảm cần được quy định 

công khai.  

Về hiệu lực của bảo đảm dự thầu:Với tính chất là nghĩa vụ phụ trong 

nghĩa vụ chính là thực hiện trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư nên 

các quy định về hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng cần phải được quy định 

cụ thể và chi tiết để tránh trường hợp quy định về hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu không trùng hợp với thời hiệu của quy trình đấu thầu nói chung. Vấn đề 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu cần được xem xét trên cả phương diện thời gian 

và không gian.  

1.2.3. Trách nhiệm pháp lý của các bên đối với bảo đảm dự dự thầu 

trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

Cho đến nay, trách nhiệm pháp lý là một khái niệm được hiểu theo hai 

nghĩa tích cực và tiêu cực. Theo nghĩa tích cực, trách nhiệm pháp lý được 

hiểu là bổn phận, nghĩa vụ, thái độ tích cực và vai trò của các chủ thể khi 

tham gia quan hệ pháp luật. Theo nghĩa tiêu cực, trách nhiệm pháp lý được 

hiểu là sự gánh chịu những hậu quả bất lợi về vật chất và tinh thần của chủ thể 

vi phạm pháp luật, do cơ quan nhà nước hoặc chủ thể khác có thẩm quyền đã 

áp dụng biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt đối với chủ thể đó, mà 

biện pháp cưỡng chế đó được quy định trong phần chế tài của quy phạm pháp 

luật [8, tr.301].  

Như vậy, xét về nghĩa tích cực thì trách nhiệm pháp lý của các bên 

tham gia vào hoạt động bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa là 

việc các chủ thể này cần phải có trách nhiệm thực hiện đúng những gì đã cam 

kết, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm dự thầu và đấu thầu mua sắm 

hàng hóa một cách chủ động và tích cực. 
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Theo nghĩa tiêu cực, trách nhiệm pháp lý của các bên khi tham gia bảo 

đảm dự thầu mua sắm hàng hóa đặt ra khi một trong các bên có hành vi vi 

phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nội dung 

của các quan hệ pháp luật mà có hành vi vi phạm thì trách nhiệm pháp lý 

được chia thành: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành 

chính, trách nhiệm kỷ luật. Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng 

hóa là quan hệ pháp luật mà các bên thực hiện việc mua sắm hàng tiền Ngân 

sách nhà nước sử dụng phương pháp đấu thầu nên bảo đảm dự thầu vừa có 

tính hành chính vừa có tính dân sự. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của các bên 

trong quan hệ bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa bao gồm cả 

trách nhiệm hình sự, dân sự, trách nhiệm hành chính và kỷ luật.   

1.3. Kinh nghiệm quốc tế về pháp luật bảo đảm dự thầu trong đấu 

thầu mua sắm hàng hóa  

1.3.1. Hiệp định mua sắm Chính phủ trong WTO – GPA 

Hiệp định mua sắm chính phủ của WTO – GPA là một hiệp định quan 

trọng của WTO, hiệp định áp dụng đối với toàn bộ các quy định liên quan tới 

mua sắm chính phủ (mua sắm hàng hóa theo Luật Đấu thầu) của các nước 

thành viên tham gia Hiệp định. Mua sắm chính phủ là một nội dung mà chưa 

được đề cập trong bất cứ hiệp định thương mại tự do nào Việt Nam tham gia. 

Với tính chất không bắt buộc đối với các thành viên của WTO nên Việt Nam 

hiện tại đang tiếp cận hiệp định này với tư cách là một quan sát viên.  

 Nội dung chính của Hiệp định GPA tập trung vào việc xác định rõ 

nguyên tắc đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử, trong đó chú ý vào lợi 

ích tổng thể của việc tự do hóa mua sắm chính phủ. Đồng thời Hiệp định cũng 

quy định cụ thể về thủ tục, quy trình đấu thầu mua sắm công.  

Về bảo đảm dự thầu, Hiệp định GPA không quy định chi tiết như Luật 

Đấu thầu của Việt Nam hiện nay mà quy định chung về việc nếu có bất cứ 



20 

một yêu cầu về bảo đảm tài chính thì bên mời thầu phải quy định cụ thể khi 

phát hành hồ sơ mời thầu. Theo Hiệp định việc thông báo về các điều kiện 

của nhà thầu nói chung cũng như điều kiện về bảo đảm tài chính nói riêng 

phải được thông báo công khai trong một thời gian thích hợp để cho các nhà 

thầu quan tâm bắt đầu tiến hành. Đặc biệt, phù hợp với nguyên tắc đối xử 

quốc gia và đối xử tối huệ quốc nên Hiệp định còn nhấn mạnh “bảo lãnh tài 

chính, năng lực kỹ thuật và thương mại của nhà thầu, cũng như việc chứng 

minh năng lực của nhà thầu, sẽ không kém thuận lợi hơn đối với nhà thầu của 

các nước thành viên so với nhà thầu trong nước và sẽ không phân biệt đối xử 

giữa các nhà thầu của các nước thành viên” (Điều 8 Hiệp định GPA).     

1.3.2. Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP 

Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP là Hiệp định 

thương mại tư do mà gần đây nhất Việt Nam tham gia, nó được cho là hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới với kỳ vọng sẽ thiết lập một trật tự thương 

mại tự do chung cho các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ 

thương mại, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy cải cách thể 

chế ở các nước thành viên. Phạm vi của hiệp định TPP rất rộng, bao gồm các 

vấn đề về Thuế quan; Dịch vụ; Đầu tư; Quyền sở hữu trí tuệ; Các yêu cầu về 

vệ sinh dịch tễ và rào cản kỹ thuật; Mua sắm công; Các vấn đề về lao động; 

Các vấn đề về môi trương và một số vấn đề khác.  

Ở WTO, Hiệp định về mua sắm chính phủ không rằng buộc đối với 

mỗi quốc gia thành viên nên việc đấu thầu mua sắm, đặc biệt khi có liên quan 

đến yếu tố nước ngoài là một việc không hề dễ dàng. Với TPP, vấn đề đấu 

thầu mua sắm công đã được trở thành một chương để các quốc gia cùng đàm 

phán và có giá trị bắt buộc đối với mỗi thành viên. Những điểm đáng chú ý 

trong quy định về mua sắm chính phủ của Hiệp định TPP tập trung vào ba 



21 

vấn đề: phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc chung và sự khuyến khích sử dụng 

giao tiếp điện tử.  

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh của hiệp định này bao gồm họat động 

“mua, thuê, thuê mua, hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT)và 

hợp đồng nhượng quyền công trình công cộng” (Điều 15.2 Hiệp định TPP) 

với những điều kiện cụ thể được quy định tại Phụ lục của Hiệp định bao gồm: 

ngưỡng giá gói thầu; danh sách các cơ quan chính phủ; danh sách hàng hóa, 

dịch vụ, dịch vụ xây lắp và các loại trừ chung.  

Thứ hai, về nguyên tắc chung, Hiệp định TPP quy định các quốc gia 

thanh viên phải tuân thủ triệt để nguyên tắc đối xử quốc gia và không phân 

biệt đối xử. Đồng thời, các cơ quan chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Hiệp định không được thực hiện “biện pháp bù trừ” ở bất kỳ giai đoạn nào của 

hoạt động mua sắm. 

Thứ ba, về sự khuyến khích sử dụng giao tiếp điện tử, các bên ký kết 

được yêu cầu sử dụng các phương tiện điện tử trong quá trình truyền đạt 

thông tin, cung cấp tài liệu đấu thầu và nhận tại liệu đấu thầu. Với quy định 

này, Hiệp định TPP sẽ tạo ra cơ hội thương mại công bằng, bình đẳng cho các 

nhà cung cấp ở tất cả các quốc gia tham gia ký kết Hiệp định từ giai đoạn tiếp 

cận thông tin mời thầu cho đến khi hoàn tất nộp Hồ sơ dự thầu theo đúng quy 

định của cơ quan mua sắm. 

Hiệp định TPP không quy định cụ thể về bảo đảm dự thầu trong đấu 

thầu mua sắm hàng hóa nhưng với những nguyên tắc trên ta thấy vấn đề khó 

khăn của của đấu thầu mua sắm hàng hóa nói chung đó chính là tính chuyên 

nghiệp và có hệ thống của hoạt động đấu thầu ở Việt Nam đang còn chậm so 

với sự phát triển của khu vực. Hệ thống quy phạm pháp luật, các điều kiện 

khoa học kỹ thuật của nước ta vẫn còn hạn chế như: hệ thống đấu thầu qua 

mạng vẫn chưa được hoàn thiện; Hoạt động quảng bá thông tin đấu thầu vẫn 
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chưa được nhiều đơn vị biết đến; Thiếu cơ chế rõ ràng để xử lý tranh chấp về 

đấu thầu; Thiếu hướng dẫn rõ ràng và chi tiết việc thực hiện triển khai việc 

đấu thầu; Chưa có cơ quan chuyên trách về tổ chức hoạt động đấu thầu mua 

sắm hàng hóa. Vì vậy, cần phải hoàn thiện hơn nữa pháp luật đấu thầu để phù 

hợp với các sân chơi quốc tế mà Việt Nam tham gia.  

 

Kết luận Chương 1 

Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa được hiểu là việc 

Bên dự thầu thực hiện một trong các biện pháp bảo đảm đặt cọc, ký quỹ, bảo 

lãnh để bảo đảm thực hiện trách nhiệm dự thầu của mình đối với Bên mời 

thầu. Có thể thấy quan hệ bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

là quan hệ pháp luật vừa mang tính chất dân sự như là một biện pháp bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ dân sự vừa mang tính chất bắt buộc đối với Bên dự thầu 

khi tham gia vào quan hệ đấu thầu. Chính vì vậy, pháp luật về bảo đảm dự 

thầu bao gồm các nguyên tắc của của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và 

nguyên tắc của đấu thầu. Quan hệ pháp luật về bảo đảm dự thầu có cấu trúc 

gồm các quy định chủ thể, phạm vi áp dụng, hình thức, giá trị, hiệu lực của 

bảo đảm dự thầu. Ngoài ra, khi nghiên cứu pháp luật về bảo đảm dự thầu 

cũng cần phải lưu ý đến trách nhiệm pháp lý của các bên khi thực hiện bảo 

đảm dự thầu.  

Trong giai đoạn hội nhập sâu của nước ta với các sân chơi thương mại 

lớn trên thế giới thì pháp luật về bảo đảm dự thầu nói riêng và đấu thầu mua 

sắm hàng hóa nói chung cần chú ý đến các nguồn pháp luật quốc tế có liên 

quan đặc biệt là các quy định của các Hiệp định mà chúng ta là nước thành 

viên như Hiệp định Mua sắm chính phủ trong WTO- GAP, Hiệp định đối tác 

kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG ĐẤU 

THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua 

sắm hàng hóa ở Việt Nam hiện nay 

2.1.1. Chủ thể thực hiện bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm 

hàng hóa ở Việt Nam hiện nay 

Theo pháp luật đấu thầu Việt Nam hiện nay thì chủ thể thực hiện đấu thầu 

mua sắm hàng hóa bao gồm: Bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và bên thứ ba.  

 Bên bảo đảm: nhà thầu, nhà đầu tư 

Trong đấu thầu mua sắm nhà hóa thì nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân, tổ 

chức có năng lực cung cấp hàng hóa, muốn thông qua đấu thầu để giành 

quyền cung cấp hàng hóa. Theo khái niệm về đấu thầu mua sắm hàng hóa như 

đã phân tích ở Phần 1.1.1. thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu mua sắm 

hàng hóa phải là thương nhân.  

Theo Luật thương mại Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được 

thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường 

xuyên và có đăng ký kinh doanh (Điều 6 Luật Thương mại 2005). Từ khái 

niệm này, có thể thấy thương nhân có những đặc điểm pháp lý sau: 

- Chủ thể là thương nhân phải có hoạt động thương mại một cách độc 

lập. Theo quy định của Luật Thương mại thì hoạt động thương mại là hoạt 

động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, 

đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động thương mại thường có nhiều người tham gia 

vào như người làm công, nhân viên, người quản lý… nên pháp luật cũng quy 

định một đặc điểm nữa của thương nhân là hoạt động một cách độc lập. Hoạt 
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động độc lập có nghĩa là thực hiện hành vi thương mại môt cách tự thân, nhân 

danh mình, vì lợi ích của bản thân mình và tự chịu trách nhiệm về hành vi 

thương mại của mình. Căn cứ vào quy định này thì Chi nhánh, văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp không phải là thương nhân vì không có khả năng tham 

gia và chịu trách nhiệm độc lập trong các quan hệ pháp luật mà chỉ là đơn vị 

phụ thuộc của thương nhân.  

- Thương nhân phải hoạt động thương mại thường xuyên, mang tính 

chất nghề nghiệp: Điều này có nghĩa là thương nhân, khi tham gia hoạt động 

thương mại thì phải thực hiện hoạt động này thường xuyên, nguồn lợi kiếm 

được từ hoạt động thương mại là nguồn lợi chính, thu nhập chính cho bản 

thân, tổ chức mình. 

- Thương nhân phải có đăng ký kinh doanh: Quy định này như một yêu 

cầu bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức muốn trở thành thương nhân.  

Ngoài đáp ứng các quy định về thương nhân thì Bên bảo đảm trong 

quan hệ pháp luật bảo đảm dự thầu còn cần phải đáp ứng được những điều 

kiện về nhà thầu, nhà đầu tư theo pháp luật về đấu thầu. Hiện nay, Luật Đấu 

thầu 2013 không quy định cụ thể về khái niệm nhà thầu, nhà đầu tư mà chỉ 

quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư.  

- Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 các tổ chức muốn có tư 

cách hợp lệ trở thành nhà thầu, nhà đầu tư thì phải đáp ứng được những điều 

kiện sau: 

“a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của 

nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; 

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
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đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của 

Luật này; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; 

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được 

danh sách ngắn; 

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ 

trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt 

Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào 

bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.” 

- Theo Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 các cá nhân muốn có tư 

cách hợp lệ trở thành nhà thầu, nhà đầu tư thì phải đáp ứng được những điều 

kiện sau:  

“a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của 

nước mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu”.  

  Điều kiện về đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia là điều kiện bắt buộc 

đối với tất cả các nhà thầu và nhà đầu tư kể từ ngày 01/7/2016. Quy định về 

đăng ký thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 

ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 của 

Thông tư này, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày 

làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, 
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dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, 

chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. 

- Nhà thầu liên danh  

Trong trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư không đủ kinh nghiệm, tiềm lực 

kinh tế và năng lực cạnh tranh thì họ sẽ hợp tác với các nhà thầu khác để cùng 

tham gia gọi là nhà thầu liên doanh. Khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định:  

"3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; 

trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong 

đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm 

chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh." 

Trong đấu thầu nói chung, tư cách hợp lệ của nhà thầu liên diên danh 

được xác định khi từng thành viên của liên danh phải đảm bảo đủ yêu cầu 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Luật đấu thầu 2013. Trong đấu 

thầu mua sắm hàng hóa nói riêng thì nhà thầu liên danh phải đáp ứng cả 

những yêu cầu về thương nhân theo quy định tại Luật Thương mại. Ngoài ra, 

Luật đấu thầu 2013 cũng quy định các thành viên của nhà thầu liên danh đều 

là nhà thầu chính. Theo Khoản 35 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 thì: "Nhà thầu 

chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực 

tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà 

thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh." 

  Như vậy, trong quan hệ bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

thì Bên bảo đảm chính là Bên dự thầu gồm các tổ chức, cá nhân đáp ứng được 

điều kiện của một thương nhân theo Luật Thương mại và có tư cách hợp lệ của 

nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư có thể 

tham gia với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh.  
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 Bên nhận bảo đảm: bên mời thầu 

Quy định về Bên mời thầu theo Luật đầu thầu 2013 là một trong những quy 

định có sự điều chỉnh rõ rệt so với Luật Đấu thầu 2005 .Cụ thể, Luật Đấu thầu 

2005 chỉ đưa ra khái niệm về Bên mời thầu là “Bên mời thầu là chủ đầu tư hoặc 

tổ chức chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ 

chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu” (Khoản 10 Điều 4). 

Còn Khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu mới lại quy định như sau:  

 “Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực 

hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm: 

a) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc 

lựa chọn; 

b) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên; 

c) Đơn vị mua sắm tập trung; 

d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.” 

Như vậy, Quy định về Bên mời thầu theo luật mới đã cụ thể hóa các tổ 

chức nào là Bên mời thầu mà không dùng khái niệm khái quát. Có thể thấy 

Bên mời thầu có thể là nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, họ có thể là chủ sở 

hữu vốn hoặc người được giao quyền sử dụng vốn để mua sắm hàng hóa. 

Trong trường hợp bên mời thầu không đồng thời là chủ sở hữu vốn thì người 

sở hữu vốn thực sự cũng giữ vai trò chi phối nhất định đến gói thầu. 

 Tuy nhiên, khi nhắc đến pháp luật về Bên mời thầu không thể thiếu 

những quy định về những cá nhân, tổ chuyên gia, những người trực tiếp tham 

gia vào quá trình đấu thầu từ khi lập hồ sơ mời thầu đến khi lựa chọn được 

người trúng thầu, họ đóng một vai trò quan trọng để tìm ra được nhà thầu, nhà 

đầu tư nào xứng đáng nhất. Tuy nhiên Luật Đấu thầu 2013 đã không quy định 

về “yêu cầu đối với bên mời thầu và tổ chuyên gia đấu thầu” tại cùng một 
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quy định như quy định tại Điều 9 Luật Đấu thầu 2005 mà quy định về cá nhân 

tham gia hoạt động đấu thầu và tổ chuyên gia ở những điều luật riêng.  

Theo Điều 16 Luật đấu thầu 2013 thì cá nhân tham gia hoạt động đấu 

thầu phải có điều kiện sau” 

“1. Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về 

đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù 

hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. 

2. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ 

mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ 

dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên 

nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án 

chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.” 

 Tổ chuyên gia được Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định như 

sau: “Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời 

thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ 

dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong 

quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”.  

Luật Đấu thầu 2013 không quy định chi tiết yêu cầu về Tổ chuyên gia và 

thành viên của tổ chuyên gia mà điều này được quy định tai Điều 116 Nghị định 

Số 63/2014/NĐ-CP như sau: 

“ 1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt 

động đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

2. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ 

chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương 

mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. 

3. Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu 

thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 
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a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; 

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; 

c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu; 

d) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung 

kinh tế, kỹ thuật của gói thầu. 

4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên 

ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về 

đấu thầu.” 

 Như vậy, pháp luật đã quy định khá đầy đủ về chi tiết về Bên mời thầu 

(Bên nhận bảo đảm) đồng thời cũng quy định về những cá nhân, tổ chuyên 

gia, những người trực tiếp tham gia vào quá trình đấu thầu.  

 Bên thứ ba 

Bên thứ ba trong bảo đảm dự thầu xuất hiện khi nhà thầu, nhà đầu tư 

nộp bảo đảm dự thầu bằng biện pháp bảo lãnh. Biện pháp bảo lãnh không 

phải là biện pháp bảo đảm bằng tài sản của nhà thầu, nhà đầu tư mà là biện 

pháp bảo đảm bằng hành vi của Bên thứ ba là bên bảo lãnh nên vai trò của 

bên thứ ba trong quan hệ bảo lãnh dự thầu rất quan trọng.  

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 thì Bên thứ ba trong quan hệ 

bảo lãnh là các tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam”.   

- Tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 

Số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 như sau: “Tổ chức tín dụng là 

doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ 

chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức 

tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”. Trong đó: 

+  Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả 

các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Theo 
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tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng 

thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.  

+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được 

thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ 

chức tín dụng, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các 

dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng khác. 

+ Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực 

hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ 

gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. 

+ Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân 

và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện 

một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và 

Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, 

kinh doanh và đời sống. 

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

được hiểu là “Chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, là một chủ thể chính thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật các Tổ chức tín dụng 2010, và được định nghĩa tại 

Khoản 9 Điều 4 như sau: “Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ 

thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân 

hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi 

nhánh tại Việt Nam”. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của 

ngân hàng mẹ, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng mẹ bảo đảm chịu 

mọi trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam, được 

thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.  
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 2.1.2. Phạm vi áp dụng, hình thức, giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam hiện nay 

 Phạm vi áp dụng bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm 

hàng hóa 

Phạm vi của bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa được 

Luật Đấu thầu 2014 quy định tại Khoản 1 Điều 1, theo đó đảm bảo dự thầu sẽ 

được áp dụng cho hình thức đầu thầu là: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, 

chào hàng cạnh tranh.  

- Đấu thầu rộng rãi 

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó 

không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự (Điều 20 Luật Đấu thầu 

2014). Hình thức đấu thầu này có ưu điểm nổi bật là tính cạnh tranh trong đấu 

thầu cao, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường 

xuyên nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại hiệu quả cao cho dự án. 

- Đấu thầu hạn chế  

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu 

cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu của gói thầu. (Điều 21 Luật Đấu thầu 2014). Hình thức đấu thầu 

này chỉ được xem xét áp dụng khi có một trong các điều kiện sau: 

+ Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của hồ 

sơ mời thầu; 

+ Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải đấu thầu hạn chế; 

+ Do tình hình cụ thể của đấu thầu mà việc đấu thầu hạn chế sẽ mang 

lại nhiều lợi ích. Ví dụ như với những dự án mà các nhà thầu địa phương có 

khả năng đáp ứng thì chủ đầu tư sẽ giới hạn phạm vi tham gia là các nhà thầu 

địa phương nhằm mục đích giảm đáng kể các khoản chi phí không cần thiết 
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có liên quan đến vận chuyển và công tác bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động 

sau này. 

- Chào hàng cạnh tranh 

Trong đấu thầu mua sắm hàng hóa, chào hàng cạnh tranh được áp dụng 

trong trường hợp là “gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị 

trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về 

chất lượng”(Khoản 2 Điều 23 Luật đấu thầu 2014). Chào hàng cạnh tranh 

được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được phê duyệt; Có dự toán được phê duyệt theo quy định; Đã được 

bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. 

Điều 57 Nghị định Số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định về Phạm vi áp dụng 

chào hàng cạnh tranh như sau:  

“1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với 

gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không 

quá 05 tỷ đồng. 

2. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói 

thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị 

không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 

Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với 

mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.” 

Quy định về bảo đảm dự thầu được áp dụng cho hình thức chào hành 

cạnh tranh là một quy định mới của Luật đấu thầu 2013. Trong thực tiễn áp 

dụng Luật đấu thầu 2005 hình thức chào hàng cạnh tranh do hàng hóa cung 

cấp là thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu có giá trị không lớn (nhỏ 

hơn hai tỷ đồng), hàng hóa thông dụng thì giá cả thường ít chênh nhau nên sự 

rủi ro trong việc cung cấp hàng hóa và thiệt hại (nếu có) xảy ra (khi Nhà thầu 
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trúng chào hàng không thực hiện ký Hợp đồng) là nhỏ nên trong Luật đấu 

thầu không yêu cầu Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu. Tuy nhiên 

hiện tượng Nhà thầu trúng thầu thiếu trách nhiệm cố tình không tiến hành 

thương thảo, chậm chễ không ký hợp đồng hay không thực hiện đúng hợp 

đồng vẫn còn xảy ra. Chính vì vậy, khi Luật Đấu thầu và các văn bản hướng 

dẫn thi hành mới quy định về phạm vi của chào hành cạnh tranh được mở 

rộng thì cũng yêu cầu cần phải có sự bảo đảm của nhà thầu, nhà đầu tư trong 

quá trình đấu thầu.  

 Các hình thức của bảo đảm dự thầu 

Theo Luật Đấu thầu 2013, Bên mời thầu có thể lựa chọn các hình thức 

bảo đảm là: đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để buộc Bên dự thầu thực hiện 

trách nhiệm dự thầu. 

- Đặt cọc 

 Điều 358 BLDS hiện hành quy định “Đặt cọc là việc một bên giao cho 

bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau 

đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực 

hiện hợp đồng dân sự.Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản”.  

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành thì tài sản đặt cọc có thể 

là một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác, nhưng để 

tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu và bảo đảm phù hợp với xu thế ‘‘thanh 

toán không tiền mặt”, trong Thông tư Số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi 

tiết về lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đã hướng dẫn nhà thầu nộp bảo 

đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng séc, không yêu cầu nhà thầu nộp 

bằng tiền mặt. Đối với các gói thầu có giá trị nhỏ hơn, áp dụng chào hàng 

cạnh tranh thì Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập 

HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh vẫn cho phép có thể căn cứ quy 

mô, tính chất của gói thầu để thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc.  



34 

Để đảm bảo khả năng thanh toán séc được áp dụng, Luật các công cụ 

chuyển nhượng số 49/2005/QH11 và Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 

11/7/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cung ứng 

và sử dụng séc quy định về ‘‘séc bảo chi”như sau: Đó là tờ séc được người bị 

ký phát xác nhận đảm bảo thanh toán khi tờ séc được xuất trình để thanh toán 

trong thời hạn xuất trình, trong đó, người bị ký phát là tổ chức có trách nhiệm 

thanh toán số tiền ghi trên séc theo lệnh của người ký phát (người lập và ký 

phát hành séc - nhà thầu) như ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán... Hay nói cách khác, séc bảo chi là loại séc thanh toán được tổ chức 

cung ứng séc đảm bảo khả năng chi trả vì séc chỉ được bảo chi khi người ký 

phát có đủ tiền trên tài khoản để đảm bảo khả năng thanh toán cho tờ séc, 

hoặc nếu không đủ tiền trên tài khoản nhưng được người bị ký phát chấp 

thuận cho người ký phát thấu chi đến một hạn mức nhất định để bảo đảm khả 

năng thanh toán cho số tiền ghi trên tờ séc. Theo đó, trên tờ séc sẽ ghi rõ cụm 

từ ‘‘bảo chi”. 

- Ký quỹ 

Ký quỹ cũng là một biện pháp bảo đảm yêu cầu Bên bảo đảm (nhà 

thầu, nhà đầu tư) phải có tài sản bảo đảm. Khác với hình thức đặt cọc, ký quỹ 

không làm phát sinh quan hệ chuyển giao tài sản của bên bảo đảm cho bên 

nhận bảo đảm tại thời điểm phát sinh giao dịch ký quỹ. Theo Điều 360 BLDS 

2005 thì “Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, 

đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để 

bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự”.  

 Luật đấu thầu quy định hình thức bảm đảm ký quỹ có thể được áp 

dụng trong đấu thầu mua sắm hàng hóa nhưng tại Thông tư số: 05/2015/TT-

BKHĐT quy định về Thiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thì bảo đảm 

dự thầu bằng ký quỹ không được nhắc đến. Cụ thể, tại Mục 19 Phần 1 Thông 
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tư 05 quy định “Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân 

hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc 

đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc)”. 

Như vậy, hình thức bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa 

được quy định trong Luật Đấu thầu nhưng trong Thông tư hướng dẫn cụ thể 

về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thì Bên dự thầu không áp dụng biện 

pháp bảo đảm ký quỹ.  

- Bảo lãnh 

Bảo lãnh là một biện pháp bảo đảm dự thầu được áp dụng rất nhiều đặc 

biệt là thời gian gần đây việc đấu thầu qua mạng ngày càng được áp dụng 

rộng rãi thì bảo lãnh dự thầu càng trở nên phổ biến.  

Bảo lãnh dùng trong bảo đảm dự thầu mua sắm hàng hóa là bảo lãnh của 

tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam. Căn cứ vào khái niệm về bảo lãnh ngân hàng mà Luật các tổ 

chức tín dụng Số 47/2010/QH12 thì có thể hiểu bảo lãnh dự thầu là một loại bảo 

lãnh ngân hàng. Khoản 18 Điều 4 luật này có quy định như sau:  

“Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín 

dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện 

nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và 

hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận”.  

Cụ thể hóa nội dung này, Thông tư số: 07/2015/TT-NHNN quy định về 

bảo lãnh ngân hàng thì lại quy định “Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín 

dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực 

hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên 
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nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo 

lãnh” (Khoản 1 Điều 3).  

Thông tư số: 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia đã hướng dẫn việc áp dụng bảo đảm dự thầu, theo đó hình thức bảo 

đảm dự thầu được chỉ định áp dụng là hình thức bảo lãnh. Điều 9 Thông tư 

07/2016/TT-BKHĐT đã quy định:  

“1. Bảo đảm dự thầu đối với đấu thầu qua mạng được thực hiện theo hình 

thức thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

2. Đối với những tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống, nhà thầu 

thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. 

3. Đối với tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét 

(scan) thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng và đính kèm khi nộp hồ sơ dự thầu 

qua mạng. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp bản gốc 

thư bảo lãnh cho Bên mời thầu” 

Về hình thức của thư bảo lãnh, Điều 362 BLDS 2005 có quy định như 

sau: “Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản 

riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có quy 

định thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng hoặc chứng thực”. Khoản d 

Điều 18 Nghị định Số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cũng có quy định về thư bảo lãnh của 

ngân hàng như sau: “Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình 

thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ 

chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng 

theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu”. 
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Như vậy, trong đấu thầu mua sắm hàng hóa hình thức bảo đảm dự thầu 

bằng bảo lãnh là một hình thức bảo lãnh được áp dụng nhiều so với hai hình 

thức đặt cọc và ký quỹ chính vì các quy định của pháp luật về bảo lãnh dự 

thầu cũng cũng khá đầy đủ và chi tiết.  

 Giá trị của bảo đảm dự thầu 

Giá trị bảo đảm dự thầu là một trong những quy định được sửa đổi so 

với Luật Đấu thầu 2005. Theo luật đầu thầu cũ, giá trị của đảm bảo dự thầu 

không quy định mức tối thiểu mà chỉ căn cứ mức tối đa là không vượt quá 3% 

giá gói thầu được duyệt. Luật Đấu thầu 2013 đã có sửa đổi để phù hợp hơn 

với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế như sau: 

“a) Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định 

trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá 

gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể; 

b) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định 

trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% 

tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể”.   

Trong trường hợp liên danh tham dự thầu Luật đấu thầu có quy định 

từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ 

hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự 

thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị 

của bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ 

sơ yêu cầu.  

Ngoài ra, Nghị định Số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu còn quy định về giá trị của 

bảo đảm dự thầu đối với những gói thầu có quy mô nhỏ. Theo đó, gói thầu 

mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá mười tỷ đồng thì bảo đảm dự 

thầu có giá trị từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 
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Trường hợp liên danh nhà thầu thì giá trị của bảo đảm dự thầu được 

quy định theo hai cách sau: Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện 

riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu 

cầu quy định tại Bảng dữ liệu đấu thầu; Hoặc: Các thành viên trong liên danh 

thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh 

thì phải bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Bảng 

dữ liệu đấu thầu.  

 Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Luật đấu thầu thì “Thời gian có hiệu 

lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng 

thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày”.  

Như vậy, để xác định thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu cần biết thời 

gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Khái niệm về thời gian có hiệu 

lực của hồ sơ mời thầu được quy định tại Khoản 42 Điều 4 Luật Đấu thầu 2014 

như sau: “Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày 

được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng 

thầu được tính là 01 ngày.” Pháp luật đấu thầu cũng quy định về thời gian có 

hiệu lực của hồ sơ dự thầu có tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. Nếu gói thầu có quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức 

hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ 

ngày có thời điểm đóng thầu (Theo Điều 12 Luật Đấu thầu 2013).  

Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của 

hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án. Tuy nhiên, vì 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu có quan hệ chặt chẽ với hiệu lực của Hồ sơ dự 
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thầu, Hồ sơ đề xuất nên khi hiệu lực của Hồ sơ dự thầu được gia hạn thì bảo 

đảm dự thầu cũng phải được gia hạn. Khoản 5 Điều 11 Luật Đấu thầu quy 

định “Trường hợp gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 

xuất sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu 

tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trong 

trường hợp này, nhà thầu, nhà đầu tư phải gia hạn tương ứng thời gian có 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu và không được thay đổi nội dung trong hồ sơ 

dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp. Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư từ chối gia 

hạn thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ không còn giá trị và bị loại; bên mời 

thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư 

trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối 

gia hạn”.  

2.1.3. Trách nhiệm pháp lý của các bên đối với thực hiện bảo đảm dự 

thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam hiện nay 

Trách nhiệm pháp lý là một khái niệm chung được sử dụng tại nhiều 

ngành luật khác nhau như luật dân sự, hình sự, hành chính. Về mặt khái niệm 

trách nhiệm pháp lý được hiểu là hậu quả pháp lý (sự trừng phạt) đối với chủ 

thể vi phạm pháp luật, thể hiện ở mối quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với các 

chủ thể vi phạm pháp luật, được các quy phạm pháp luật xác lập và điều 

chỉnh, trong đó chủ thể vi phạm pháp luật phải chụ những hậu quả bất lợi, 

những biện pháp cưỡng chế được quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật.  

Theo Luật đấu thầu hiện hành các chủ thể tham gia phải tuân thủ các 

quy định pháp luật về đấu thầu. Nếu thực hiện không đúng thì trách nhiệm 

pháp lý của chủ thể tham gia đấu thầu (trong đó bao gồm các chủ thể của hoạt 

động bảo đảm dự thầu) có thể bị xử lý theo Điều 90 Luật đấu thầu 2013 như 

sau: “Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của 

pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 



40 

luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

trường hợp hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích 

của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi 

thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”. Khoản 2 của Điều 90 của luật 

này cũng quy định việc các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật Đấu thầu có 

thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và bị đưa vào danh sách các nhà thầu 

vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  

Như vậy, theo Luật đấu thầu hiện hành các tổ chức, cá nhân có hành vi 

vi phạm pháp luật về đấu thầu nói chung hay pháp luật về bảo đảm dự thầu 

nói riêng có thể phải chịu những trách nhiệm pháp lý sau: 

- Xử lý kỷ luật. Hình thức xử lý kỷ luật thường áp dụng cho các cá nhân 

có hành vi vi phạm nhẹ luật đấu thầu. Có nhiều hình thức kỷ luật tùy vào mức 

độ sai phạm của mỗi trường hợp như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, 

cách chức, giáng chức, buộc thôi việc.  

- Phạt vi phạm hành chính. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

được áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật đấu 

thầu ở mức độ nhẹ, gây hậu quả chưa nghiêm trọng, chưa đến mức phải truy 

cứu trách nhiệm hình sự. Chính phủ có quy định riêng về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đấu thầu tại Nghị định Số 155/2013/NĐ-CP quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạt và đầu tư, trong đó 

có hoạt động đấu thầu. Theo Nghị định này các hành vi vi phạm có thể kể đến 

là vi phạm các quy định về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 

tổ chức đấu đầu. Liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo đảm dự thầu, Điêm b 

Khoản 2 Điều 19 Nghị định Số 155/2013/NĐ-CP có quy định “Phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:… b) 

Không hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu theo quy định”.  
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- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Bộ luật hình sự Số 

100/2015/QH13 thì từ ngày 01/7/2016, các hành vi vi phạm về đấu thầu có 

thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 222 như sau: “Người 

nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 

đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị 

xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; 

b) Thông thầu; 

c) Gian lận trong đấu thầu; 

d) Cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch 

trong hoạt động đấu thầu; 

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được 

xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu; 

g) Chuyển nhượng thầu trái phép. 

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 03 năm đến 12 năm: 

a) Vì vụ lợi; 

b) Có tổ chức; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; 

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 

10 năm đến 20 năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”  
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 Trách nhiệm pháp lý của các bên đối với bảo đảm dự thầu được nêu ở 

trên được nhìn nhận từ góc độ của hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa nói 

chung, tuy nhiên nhìn từ góc độ bảo đảm dự thầu là một biện pháp bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ (trách nhiệm dự thầu) của nhà thầu, thì bên bảo đảm còn 

phải có trách nhiệm dân sự nếu vi phạm pháp luật về bảo đảm dự thầu. Cụ 

thể, Bên bảo đảm (nhà thầu, nhà đầu tư) sẽ không được trả lại tài sản bảo đảm 

trong các trường hợp sau: 

- Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm 

đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 

-  Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy 

thầu. Vi phạm pháp luật về đấu thầu được thể hiện ở việc có bằng chứng về 

việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch 

kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng. Theo quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu, nhà đầu tư trúng 

tuyển phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và sẽ được trả lại bảo đảm dự 

thầu, nếu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì sẽ không được trả lại 

bảo đảm dự thầu; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng 

trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên 

mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

- Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp 

đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của 

bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ 

trường hợp bất khả kháng.  
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2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu 

thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam hiện nay 

2.2.1. Thực trạng áp dụng các quy định về chủ thể thực hiện bảo đảm 

dự thầu  

 Về việc đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Trên cơ sở pháp luật Đấu thầu về điều kiện của nhà thầu, nhà đầu tư đã 

tạo nhiều thuận lợi cho các thương nhân muốn tham gia đấu thầu mua sắm 

hàng hóa một cách có hiệu quả tiết kiệm chi phí và thời gian qua công cụ Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia (HTMĐTQG). Qua các quy định về 

HTMĐTQG, hiện nay đã có có nhiều nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia. 

Theo Báo đấu thầu đưa tin thì tính đến thời điểm cuối ngày 7/6/2016, đã có 

14.473 nhà thầu đăng ký thành công trên Hệ thống. Trong đó, tại Hà Nội có 

5.506 nhà thầu, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.649 nhà thầu, Hải Phòng là 253 

nhà thầu, Đà Nẵng là 474 nhà thầu, Cần Thơ là 132 nhà thầu. An Giang (chỉ 

có 37 nhà thầu đăng ký); Bắc Kạn (27 nhà thầu); Bình Phước (22 nhà thầu); 

Cao Bằng (34 nhà thầu); Đắk Nông (18 nhà thầu); Hòa Bình (26 nhà thầu); 

Sóc Trăng (19 nhà thầu)…[32]. 

Theo số liệu trên cho thấy việc đăng ký nhà thầu thầu trên mạng đấu 

thầu quốc gia trước hết có thể giúp Nhà nước dễ quản lý hơn trong việc đấu 

thầu mua sắm hàng hóa mặt khác có thể giúp các nhà thầu, nhà đầu tư có cơ 

hội cạnh tranh lành mạnh và công bằng khi mọi thông tin đều được đăng tải 

trên mạng. Tuy nhiên, nhìn vào số liệu trên cũng cho thấy sự chênh lệnh rất 

lớn về số lượng nhà thầu ở các thành phố lớn và nhà thầu ở những địa khác. 

Có thể là do đó là những địa phương ở vùng sâu, vùng xa nên số lượng nhà 

thầu biết và thực hiện đăng ký qua mạng còn ít. Vì vậy có thể số liệu các nhà 

thầu thực tế ở một số địa phương còn chưa chính xác.  
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Việc đấu thầu là quá trình tương tác giữa hai bên Bên mời thầu và Bên 

dự thầu, chính vì vậy việc các Bên mời thầu cũng phải tham gia đấu thầu qua 

mạng là điều cần thiết. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 3 năm 2016 nhiều đơn 

vị với tư cách là Bên mời thầu như các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn và 

tổng công ty nhà nước vẫn chưa thực hiện áp dụng đấu thầu qua mạng. Cụ 

thể: “Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 

pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, 

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội 

Việt Nam… đều khẳng định trong báo cáo công tác đấu thầu năm 2015 là 

chưa triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng” [37]. Có nhiều lý do để các đơn 

vị này đưa ra trong việc chậm thực hiện việc đấu thầu qua mạng như tiêu 

chuẩn chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng được đối với những gói thầu lớn, 

mua sắm hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật cao; việc áp dụng đấu thầu qua 

mạng còn mới nên vẫn cần thời gian để làm quan và áp dụng… 

 Thực trạng trên cho thấy thực hiện đấu thầu qua mạng là xu thế tất yếu 

nên việc Bên mời thầu và Bên dự thầu chậm trễ trong việc cập nhập thông tin và 

áp dụng nó có thể ảnh hưởng nhiều đến mục đích chung của đấu thầu trong đó 

có đấu thầu mua sắm hàng hóa là lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực nhất 

một cách minh bạch. Việc Bên mời thầu và Bên dự thầu thống nhất áp dụng một 

cách thức đấu thầu truyền thống hay đấu thầu qua mạng ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc áp dụng bảo đảm dự thầu như thế nào để phù hợp với từng cách thức đấu 

thầu. Vì vậy, các bên tham gia đấu thầu cần phải nhanh chóng thực hiện những 

quy định của pháp luật để đi đến thống nhất chung.   

 Cá nhân, tổ chuyên gia tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà 

đầu tư  
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Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện đối 

với những cá nhân, tổ chuyên gia tham gia vào quá trình tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, các đơn vị có tư cách là Bên mời thầu như các Bộ, ngành, địa phương, 

tập đoàn và tổng công ty nhà nước đã tuyển chọn vào đào tạo được đội ngũ 

cán bộ đấu thầu có chất lượng, chuyên gia về đấu thầu đang rở thành một 

nghề hoạt động mang tính đặc thù.   

Các Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu của các bộ, ngành, 

địa phương năm 2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư của các đơn vị cho thấy, 

năng lực đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu ngày càng được tăng 

cường. Đại diện Bộ Công Thương cho biết: “Về tổng thể, cán bộ tham gia 

hoạt động đấu thầu tại các đơn vị trực thuộc Bộ có đủ chứng chỉ đào tạo về 

đấu thầu, có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu 

của gói thầu, dự án đầu tư”. Báo cáo của Bộ Ngoại giao cũng cho thấy: “Cơ 

bản đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu của đơn vị có đủ năng lực, 

trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc trong hoạt động đấu thầu, nắm rõ và vận 

dụng tốt các quy định đấu thầu”. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cho biết: 

“Hầu hết đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn đã tham giá 

các khóa học về đấu thầu và được cấp chứng chỉ”[34].  

Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước cũng có báo cáo rất khả quan về 

năng lực cán bộ đấu thầu như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

khẳng định, tổng số cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu tại các đơn vị trực 

thuộc là 870 người, tất cả đều có chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu và 

thường xuyên học tập, nâng cao trình độ cũng như cập nhật các quy định mới; 

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết, năm 2015, qua các cuộc 

khảo sát đánh giá về tình hình năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia dự án 

đầu tư nói chung và đấu thầu nói riêng cho thấy nguồn nhân lực cơ bản đáp 

ứng yêu cầu được đề ra; Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng khẳng định, đội 
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ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu của Tập đoàn có năng lực và chuyên 

môn cao[37]. 

Bên cạnh những thành tựu kể trên, nhiều Bộ, ngành, địa phương và các 

tập đoàn, công ty vẫn cho biết chất lượng công tác đấu thầu hiện tại vẫn chưa 

đạt hiệu quả cao, nguyên nhân một phần vì năng lực của Bên mời thầu còn 

nhiều hạn chế. Tổ chức, đơn vị giúp việc cho chủ đầu tư trong việc ra các 

quyết định trong đấu thầu, thẩm định hồ sơ dự thầu có năng lực còn chưa cao, 

chưa chuyên nghiệp gây ảnh hưởng đến việc lựa chọn được nhà thầu phù hợp. 

Một số tồn tại trên thực tế như: 

- Năng lực của những cá nhân tham gia lựa chọn nhà thầu ở các đơn vị 

chưa đồng đều. Thông thường các cá nhân được phân công thực hiện công tác 

đấu của Bên mời thầu mà có năng lực thường tập trung ở những đơn vị 

thường xuyên thực hiện các gói thầu mua sắm hàng hóa, các gói thầu cần tiêu 

chuẩn kỹ thuật cao còn ngược lại các tỉnh, huyện vùng sâu, vùng xa hay 

những đơn vị không thường xuyên thực hiện mua sắm hàng hóa thì năng lực 

của các cán bộ này còn hạn chế.  

Ngay tại ở Hà Nội việc năng lực cán bộ tham gia đấu thầu không đồng 

đều cũng được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “chất lượng một số cán bộ 

làm công tác đấu thầu còn chưa đồng đều giữa các quận, huyện; việc cập nhật 

những kiến thức mới liên quan đến pháp luật về đấu thầu còn chưa kịp thời, 

dẫn đến còn lúng túng trong quá trình tổ chức, thực hiện; một số ít cán bộ 

được cử đi học các lớp về đấu thầu, có chứng chỉ, tuy nhiên, do luân chuyển 

công tác nên chưa thực sự tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức thực hiện, 

dẫn đến lãng phí về thời gian, nguồn lực cán bộ về đấu thầu”[33]. Ở tình Bình 

Thuận Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thẳng thắn chia sẻ, năng lực của đội ngũ 

cán bộ cấp xã còn yếu, chưa được đào tạo bài bản cũng như thiếu kinh 

nghiệm, khiến công tác đấu thầu còn không ít hạn chế. 
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- Mặt bằng chung năng lực của cá nhân tham gia lựa chọn nhà thầu 

trong cả nước còn yếu. Nhiều đơn vị còn cần đến sự hỗ trợ của những Bên tư 

vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu… Việc này không những dẫn đến việc 

tốn kém vì phải thuê các chuyên gia mà còn có thể ảnh hưởng đến sự công 

khai, minh bạch trong đấu thầu. Theo các bảo cáo công tác đầu thầu của các 

Bộ, ngành, địa phương thì hầu hết đều có nhu cầu tăng cường năng lực của 

cán bộ đầu thầu. Ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa còn xảy ra tình trạng 

thiếu chuyên về đấu thầu. Một số địa phương điền hình như: Tỉnh Sơn La, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này cho biết, “qua theo dõi công tác thẩm định quá 

trình đấu thầu và qua các kết quả kiểm tra, thanh tra đã chỉ ra chất lượng một 

số cán bộ làm công tác đấu thầu chưa đáp ứng yêu cầu”[38]; Tỉnh Đăk Nông, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: “Cán bộ làm công tác đấu thầu của 

chủ đầu tư còn thiếu kinh nghiệm, nhất là việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu, dù việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã được triển 

khai”[34].  

Mặt khác, có thể thấy rằng tuy các cán bộ tham gia hoạt động lựa chọn 

nhà thầu nhà đầu tư đã có kiến thức cơ bản về đầu thầu nhưng lại thiếu kiến 

thức chuyên sâu về bảo đảm dự thầu. Khi có những tình huống vướng mắc 

các cán bộ chủ yếu tự đọc, thảo luận trên các diễn đàn hoặc hỏi các chuyên 

gia của Bộ kế hoạch và Đầu tư theo kiểu tự phát và riêng lẻ. Điều này thường 

dẫn đến rủ ro trong việc xác định hiệu lực của bảo đảm dự thầu dẫn đến kết 

quả đấu thầu không chính xác, đôi khi còn gây hậu quả nghiêm trọng.  

2.2.2. Thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về Phạm vi áp 

dụng, hình thức, giá trị của bảo đảm dự thầu 

 Phạm vi áp dụng bảo đảm dự thầu 

Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chào hàng cạnh tranh đều là 

những hình thức đấu thầu có thể được Bên mời thầu lựa chọn trong đấu thầu 
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mua sắm hàng hóa, tuy nhiên từng loại hình thức lựa chọn nhà thầu nhà đầu 

tư kể trên có thể có mức độ phổ biến khác nhau.    

Theo tổng hợp của Bộ KH&ĐT, năm 2015, tổng số gói thầu thực hiện 

theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 trên cả nước là 153.955 gói thầu, với 

tổng giá gói thầu là 472.238,4 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 435.115,831 

đồng, tương ứng với giá trị chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá 

trúng thầu là 37.122,569 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 7,86%. Đấu 

thầu rộng rãi có số lượng gói thầu là 21.734 gói thầu, tổng giá gói thầu là 

298.850,869 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 270.045,149 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết 

kiệm cao nhất, đạt 9,64%, tương đương 28.805,72 tỷ đồng. Chào hàng cạnh 

tranh có số lượng gói thầu là 14.428 gói, tổng giá gói thầu là 30.591,759 tỷ 

đồng, tổng giá trúng thầu là 27.938,971 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm đứng thứ 

hai, đạt 9,37%. Chỉ định thầu có 105.472 gói thầu, tổng giá gói thầu là 

99.539,736 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 95.659,512 tỷ đồng với tỷ lệ tiết 

kiệm chỉ đạt 3,9%, tương đương 3.880,224 tỷ đồng. Các hình thức lựa chọn 

nhà thầu còn lại (đấu thầu hạn chế, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, mua sắm 

đặc biệt, tham gia thực hiện của cộng đồng) có tổng số gói thầu là 12.321 gói 

thầu, tổng giá gói thầu là 43.256 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu 41.472 tỷ 

đồng, tỷ lệ tiết kiệm 4,12%, tương đương 1.783 tỷ đồng [39].  

Như vậy, trong ba hình thức đấu thầu cần áp dụng bảo đảm dự thầu thì 

đấu thầu rộng rãi là hình thức được áp dụng nhiều nhất, sau đó đến chào hành 

cạnh tranh và đấu thầu hạn chế. Điều này có thể do bản chất của từng hình 

thức đấu thầu khiến cho chúng có những ưu nhược điểm riêng, Bên mời thầu 

sẽ căn cứ vào đó để chọn ra hình thức đấu thầu phù hợp. Đấu thầu rộng rãi có 

ưu điểm lớn nhất là tạo ra được môi trường cạnh tranh giữa các Bên dự thầu 

và Bên mời thầu qua đó sẽ có cơ hội lựa chọn được nhà thầu tốt nhất các yêu 

cầu của mình tuy nhiên hình thức này khá tốn kém vì phải tiến hành duyệt 
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nhiều Hồ sơ dự thầu. Ngược lại với đấu thầu rộng rãi thì đấu thầu hạn chế do 

chỉ mời một số nhà thầu nên ít tốn kém hơn nhưng mức độ cạnh tranh lại giữa 

các Bên dự thầu lại giảm đi, do đó hậu quả của đấu thầu sẽ giảm theo. Chào 

hàng cạnh tranh được áp dụng với những gói thầu có quy mô nhỏ, các sản 

phẩm được chào hàng thường là các sản phẩm cụ thể nên nhiều gói thầu nhỏ 

nên chào hàng cạnh tranh là lựa chọn tốt nhất.  

 Hình thức của bảo đảm dự thầu 

Quy định của Luật Đấu thầu hiện hành có ba hình thức của bảo đảm dự 

thầu là đặt cọc, ký quỹ và bảo lãnh tuy nhiên khi căn cứ vào các văn bản 

hướng dẫn thi hành thì trên thực tế bảo đảm dự thầu hiện nay chỉ bao gồm bảo 

lãnh dự thầu và đặt cọc (phải bằng Séc). Xung đột pháp luật này có thể gây 

một số ý kiến trái chiều về việc áp dụng quy định nào thì trên thực tế việc áp 

dụng bảo lãnh dự thầu vẫn đang được áp dụng khá phổ biến. Xét trong bối 

cảnh của nước ta hiện nay quy định tại các văn bản hướng dẫn thi thành như 

vậy là hợp lý. Thứ nhất, Luật đấu thầu quy định các biện pháp bảo đảm dự 

thầu rất chung cho tất cả các gói thầu không chỉ gói thầu mua sắm hàng hóa 

nên không thể tránh khỏi có những quy định có thể dễ áp dụng đối với gói 

thầu này nhưng là khó áp dụng đối với gói thầu kia. Thứ hai, cùng với xu thế 

‘‘thanh toán không tiền mặt”, và thực hiện đấu thầu qua mạng như hiện nay 

việc áp dụng bảo đảm dự thầu bằng biện pháp bảo lãnh và đặt cọc phải bằng 

Séc là hợp lý.   

Hiện tại không có số liệu thống kê cụ thể vào về việc thực hiện các 

hình thức bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa, tuy nhiên căn 

cứ vào thông báo mới thầu được đăng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

thì thực hiện bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh dự thầu đang là hình thức bảo 

đảm dự thầu được áp dụng phổ biến nhất.  
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Việc các văn bản pháp luật về đấu thầu có những quy định khác nhau 

về hình thức đấu thầu nên khi áp dụng trên thực tế, nhiều đơn vị chỉ “chăm 

chăm” đọc Luật Đấu thầu nên nhiều trường hợp Bên mời yêu cầu hình thức 

hồ sơ mời thầu không đúng quy định. Một số trường hợp cụ thể như:  

Ngày 22/7/2017 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo mời thầu gói 

thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ và nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu bằng 

tiền mặt; Ngày 15/6/2016 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đăng 

tải thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu hình thức bảo đảm dự 

thầu: “Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh qua ngân hàng; .... 

Báo đấu thầu sau khi tiếp nhận và xử lý thông báo đã hướng dẫn các 

đơn vị trên như sau: “theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết 

lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực 

hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư 

bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc)”[40].  

 Giá trị của bảo đảm dự thầu 

Pháp luật quy định về giá trị của bảo đảm dự thầu khá đầy đủ và cụ thể 

trong Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuy nhiên trên thực tế 

áp dụng các quy định này Bên mời thầu thường xuyên mắc phải lỗi tính sai 

giá trị của bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu. Báo đấu thầu 

(baodauthau.vn) là đơn vị tiếp nhận và xử lý các phiếu thông báo mời thầu, 

thông báo mời chào hàng đã liên lục đăng tài thông tin về việc Bên mời thầu 

tính sai giá trị của bảo đảm dự thầu.  

Báo đầu thông đã đưa tin một số trường hợp gần đây như: Ngày 

25/12/2105 Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu  phát hành Hồ sơ mời thầu và 

thông báo mời thầu Gói thầu “Mua sắm cân kiểm tra tải trọng xách tay” với 

giá Gói thầu là 1.080.000.000 đồng và bảo đảm dự thầu là 50 triệu đồng. Đây 
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là gói thầu dưới mười tỷ, là gói thầu có quy mô nhỏ nên giá trị bảo đảm dự 

thầu áp dụng đối với gói thầu quy mô nhỏ được quy định chỉ từ 1% - 1,5% giá 

gói thầu. Như vậy, đơn vị này đã tính sai khi tăng giá trị bảo đảm dự thầu gấp 

đến ba lần so với quy định [41];  Ngày 12/7/2016 Ban quản lý dự án xây dựng 

Sở Chỉ huy Sư đoàn 309 có đăng ký thông báo mời chào hàng gói thầu mua 

sắm hàng hóa quy mô nhỏ, tuy nhiên lại nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt 

quá 1,5% giá gói thầu; Ngày 5/7/2016 Sở Y tế thành phố Cần Thơ có đăng ký 

thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, tuy nhiên 

lại nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu… 

Việc nhiều bên mời thầu yêu cầu sai về bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời 

thầu và thông báo mời thầu không chỉ làm mất thời gian cho cơ quan thẩm định, 

mà còn gây thiệt hại cho chủ đầu tư. Đặc biệt, sai sót này gây ảnh hưởng đến 

thời gian lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. Đơn cử như 

trường hợp của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian phát hành hồ sơ mời 

thầu từ ngày 25/12/2015 nhưng cũng vì phải sửa bảo đảm dự thầu, nên việc lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cho đơn vị này cũng bị lùi lại. 

2.2.3. Thực trạng vi phạm các quy định về bảo đảm dự thầu 

 Lợi dụng các quy định về bảo đảm dự thầu để thông thầu  

Trong đấu thầu việc “dàn trận” để thông thầu là hành vi vi phạm pháp 

luật diễn ra khá phổ biến. Những hành vi thông thầu được biết đến như: 

“Trúng thầu lần lượt” (các doanh nghiệp tham gia ngầm thỏa thuận với nhau 

luân phiên được trúng thầu trong các dự án); “quân xanh - quân đỏ” (doanh 

nghiệp trúng thầu mời các doanh nghiệp khác tham gia bỏ thầu ở mức giá cao 

hơn, gói kỹ thuật không đáng để doanh nghiệp đó trúng thầu); “bỏ thầu” 

(doanh nghiệp tự loại mình ra khỏi cuộc đấu thầu); “thầu phụ” (ăn chia giữa 

một nhóm doanh nghiệp nhận gói thầu nhỏ hơn của gói thầu lớn và được 
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hưởng từ gói thầu lớn mang lại). Trong những hành vi thông thầu trên thì “bỏ 

thầu” là kiểu mà bảo đảm dự thầu dễ bị lợi dụng sơ hở của pháp luật nhất.  

Theo quy định của pháp luật thì bảo đảm dự thầu là một yêu cầu không 

thể thiếu trong hồ sơ dự thầu vì vậy khi làm hồ sơ dự thầu các nhà thầu, nhà 

đầu tư mang trong mình “sứ mệnh” “quân xanh, xuân đỏ” đã tự loại mình ra 

khỏi cuộc chơi bằng cách làm cho bảo đảm dự thầu của mình không hợp lệ. 

Những hành vi làm bảo đảm dự thầu không hợp lệ có thể kể đến như: cố tình 

không nộp bảo đảm dự thầu, nộp bảo đảm dự thầu có giá trị thấp hơn so với 

quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

không đúng theo yêu cầu…  

 Hiện nay, mặc dù chưa có trường hợp nào được kết luận là hành vi vi 

phạm pháp luật về đấu thầu thông qua bảo đảm dự thầu nhưng cũng đã có 

nhiều trường hợp đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về gian lận. Một số trường 

hợp có thể kể đến như sau:  

- Trường hợp 1: Ngày 30/9/2015 Tổng Công ty Cổ phần Nước sạch 

Vinaconex, Chủ đầu tư Dự án: Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – 

Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2, nâng 

công suất lên 600.000m3/ngđ đã tổ chức Lễ mở thầu Gói thầu: CCO-G09 

Cung cấp ống Gang và Phụ kiện Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21 Km 

từ cọc 327 (Cổng viện phim) đến cọc 750 (Cầu chui dân sinh Km9+656). Tại 

thời điểm mở thầu có 04 nhà thầu đủ điều kiện tham dự, trong đó có 02 nhà 

thầu Trung Quốc, 01 nhà thầu Pháp, 01 nhà thầu là Liên danh Ấn Độ - Việt 

Nam. Tuy nhiên, sau khi xem hồ sơ dự thầu thì hai trong số bốn nhà thầu đã 

bị loại ngay vì không có bảo đảm dự thầu, đó là Công ty Hydrochina 

Corporation (Trung Quốc) và Công ty Saint - Gobain PAM (Pháp). Còn lại 

hai nhà thầu là Liên danh Jindal Saw – Newtatco (Ấn Độ - Việt Nam) và nhà 

thầu Công ty TNHH sản xuất ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc). Và cuối 
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cùng, trong cuộc “đấu tay đôi” với nhà thầu Trung Quốc sau đó, liên danh 

Liên danh Jindal Saw – Newtatco đã bị loại với lý do: "Không có hợp đồng 

tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu"[44]. Sau khi Tổng công ty 

Vinaconex đưa ra thông cáo báo chí ngày 21/3/2015 việc Nhà thầu Xinxing 

(Trung Quốc) thắng thầu các phương tiện truyền thông đưa tin và chỉ ra nhiều 

điểm nghi vấn trong quá trình đấu thầu thì đến ngày 25/4, Báo Đấu Thầu đã 

đưa tin: “CTCP Nước sạch Vinaconex (Viwasupco), chủ đầu tư Dự án nước 

sông Đà sẽ không ký hợp đồng gói thầu cung cấp ống gang dẻo với Công ty 

TNHH Sản xuất ống gang dẻo Xinxing của Trung Quốc”[42].  

 Hiện nay, vụ việc trên không có một kết luận cụ thể nào về quá trình 

đấu thầu có vi phạm pháp luật về đấu thầu hay không. Tuy nhiên các nghi vấn 

về việc các nhà thầu cố tình trượt thầu được những chuyên gia đưa ra và vẫn 

là câu hỏi lớn cần được giải đáp.  

- Trường hợp 2:  

“Theo Quyết định phê duyệt số 1664/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Công ty TNHH Thương mại Đông 

Nam là nhà thầu trúng thầu Lô 1 và Lô 2 của Hợp đồng in và cung cấp bổ 

sung tài liệu hướng dẫn học Lớp 4 và Lớp 5 và hướng dẫn sử dụng tài liệu 

Lớp 4 và Lớp 5. 

Bên mời thầu cho biết, Công ty TNHH In bao bì Hà Nội (địa chỉ tại Lô 

37.5 Khu công nghiệp Quang Minh) có tham gia đấu thầu Lô 2 của Hợp đồng 

trên nhưng bị loại ngay ở “vòng ngoài” vì không nộp bảo lãnh dự thầu theo 

quy định của hồ sơ mời thầu”[43]. 

Những vụ việc trên chỉ là số ít trong nhiều vụ việc mà nghi vấn về việc 

nhà thầu cố tình trượt thầu vẫn chỉ là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Điều 

này cho thấy một thực tế rằng trên thực tế, có những hành vi vi phạm pháp 
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luật về đấu thầu nhưng mà pháp luật vẫn chưa có cơ chế để kiểm soát chặt 

chẽ, vì vậy cần có hướng điều chỉnh pháp luật về vấn đề này.  

 Làm giả bảo đảm dự thầu 

Theo pháp luật về đầu thầu mua sắm hàng hóa hiện hành thì bảo đảm 

dự thầu thường xuyên được thực hiện bằng Séc hoặc bằng thư bảo lãnh chứ 

không được dùng tiền mặt như trước kia. Sự điều chỉnh này của pháp luật cho 

thấy nhiều ưu điểm, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Tuy nhiên, séc 

hay bảo lãnh dự thầu là những giấy tờ có giá chính vì những giấy tờ này 

thường hay dễ bị làm giả. Việc làm giả séc, thư bảo lãnh để bảo đảm dự thầu 

là hành vi phạm tội không chỉ tồn tại trong đấu thầu mua sắm hàng hóa mà 

còn là vấn đề chung của đấu thầu. Có nhiều động cơ để những kẻ gian làm giả 

bảo đảm dự thầu nhưng hậu quả chung có thể thấy là nó gây thiệt hại lớn về 

tài chính cho các nhà đầu tư, làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Có thể kể 

đến một số vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng như: 

- Trường hợp 1: Làm giả liên tiếp nhiều thư bảo lãnh của Ngân hàng 

để bảo đảm dự thầu. 

Tại Cà Mau, sáng ngày 16/6/2015 TAND tỉnh Cà Mau đã ra xét xử xúc 

thẩm vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với bị cáo Nguyễn 

Cẩm Nhung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hưng Điền và chị ruột là bị cáo 

Nguyễn Thúy Sen nguyên kế toán Công ty Hưng Điền. Diễn biến vụ việc như 

sau:  

“Tại Cà Mau, sáng 27/11, Thanh tra tỉnh này có kết luận về việc chấp 

hành chính sách, pháp luật của Nhà nước tại Sở Xây dựng giai đoạn 2008 -

2012. Qua gần 8 tháng tập trung, Đoàn thanh tra đã kiểm tra vai trò chủ đầu 

tư của Sở Xây dựng tại một số dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có dự án 

xây mới Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu hành chính và 

công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc TP Cà Mau… 
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Qua đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã phát hiện có đến 25 chứng thư thể 

hiện ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc  Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh 

huyện Trần Văn Thời, đã ký bảo lãnh cho Công ty TNHH Hưng Điền (trụ sở 

đặt tại thị trấn Trần Văn Thời, Cà Mau) tham gia dự thầu, thực hiện hợp 

đồng các công trình xây dựng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với số tiền 4,7 

tỷ đồng. 

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tiến hành xác minh tại Ngân hàng 

NN&PTNT Chi nhánh huyện Trần Văn Thời. Kết quả hết sức bất ngờ khi đơn 

vị này khẳng định không hề phát hành chứng thư bảo lãnh cho Công ty 

TNHH Hưng Điền với số tiền kể trên. Ông Nguyễn Minh Trí khẳng định chữ 

ký trên các chứng thư không phải do ông ký. 

Từ cơ sở này, Thanh tra tỉnh kết luận toàn bộ các chứng thư trên đều bị 

làm giả và được Công ty TNHH Hưng Điền sử dụng để tham gia dự thầu, 

thực hiện các công trình xây dựng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. 

Nguyên nhân có sự ưu ái này đơn giản là do ông Nguyễn Quốc Định, 

Giám đốc Sở Xây dựng đã có tình cảm cá nhân với Giám đốc Công ty TNHH 

Hưng Điền – bà  Nguyễn Cẩm Nhung. Ông Định đã cho trúng thầu, chỉ định 

thầu nhiều công trình nhưng không có khả năng thi công... Và đây cũng là 

một trong những nguyên nhân khiến ông Định bị kỷ luật Đảng với hình thức 

cảnh cáo. Và cùng với nhiều sai phạm khác, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND 

tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm minh ông Định. 

Trước khi Thanh tra tỉnh ban hành kết luận này, cơ quan CSĐT Công 

an huyện Trần Văn Thời cũng đã kết thúc điều tra, chuyển VKSND cùng cấp 

đề nghị truy tố Nguyễn Thúy Sen (SN 1966, ngụ khóm 7, thị trấn Trần Văn 

Thời) - Kế toán của Công ty TNHH Hưng Điền về tội “làm giả con dấu, tài 

liệu của cơ quan, tổ chức”. 



56 

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 15/1/2011, bà Nguyễn Cẩm Nhung, 

Giám đốc Công ty TNHH Hưng Điền (là em của bà Sen) ký Hợp đồng kinh tế 

số 02 với Công ty TNHH MTV Nhật Anh (trụ sở tại số 2, Phan Bội Châu, 

phường 7, TP Cà Mau) có giá trị hợp đồng hơn 1,7 tỷ đồng. Theo đó, Công ty 

TNHH MTV Nhật Anh sẽ cung cấp san lấp và bơm chuyển phục vụ thi công 

mặt bằng công trình gói thầu số 12 ô số 8 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc TP 

Cà Mau cho Công ty TNHH Hưng Điền. 

Trước khi ký hợp đồng, Công ty TNHH MTV Nhật Anh yêu cầu Công ty 

TNHH Hưng Điền cung cấp chứng thư “Bảo đảm hợp đồng” do ngân hàng 

phát hành. Trước đề nghị trên, Sen nhiều lần tìm đến Ngân hàng NN&PTNT - 

Chi nhánh huyện Trần Văn Thời mua hồ sơ xin vay vốn nhưng ngân hàng 

không đồng ý. Vô tình nhặt được tờ giấy khổ A4, góc trái có ký hiệu logo của 

ngân hàng, phía dưới góc phải có đóng dấu tròn của Ngân hàng NN&PTNT - 

Chi nhánh huyện Trần Văn Thời tại phòng tín dụng, Sen nảy sinh ý định làm 

giả “Bảo đảm thực hiện hợp đồng”. 

Ngày 17/1/2011, Sen soạn thảo nội dung trên in thử nhiều lần. Sau đó, 

Sen ký giả chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT trong tờ 

bảo đảm và đưa cho Nhung chuyển đến Công ty TNHH MTV Nhật Anh. Sen 

khai nhận do công ty không có năng lực tài chính nên đã giả mạo tờ bảo đảm 

trên…”[45].  

- Trường hợp 2: Nhà thầu dùng thư bảo lãnh giả để bảo đảm dự thầu 

làm thất thoát 2 tỷ 

Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh số 3113 ngày 02/7/2016 đăng bài 

sau: “Chuyện khó tin ở Đắk Lắk: Sở Tài nguyên và Môi trường bị “lừa” hàng 

chục tỷ đồng” của tác giả Ngọc Hà. Nội dung liên quan đến bảo lãnh dự thầu 

như sau:  
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“Tháng 10-2012, UBND tỉnh giao Sở TN&MT làm chủ đầu tư công trình 

kè chống sạt lở bờ suối Krông Kmar (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông). 

Dự án được triển khai từ năm 2013 với tổng số tiền gần 160 tỷ đồng. Công trình 

được chia làm 4 gói thầu, trong đó Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hậu 

(số 12, ngách 29/12 Khương Hạ mới, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trúng gói thầu 

số 3 (đoạn Km2+00 – Km3+00) với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trong thời gian tham gia đấu thầu, công ty này bảo đảm dự 

thầu bằng 2 chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Nội, số tiền 2 tỷ đồng theo quy định. Nhờ đó, 

sau khi ký hợp đồng số 09/2014 ngày 30-5-2014, Công ty Sông Hậu tạm ứng 

trước 2 tỷ đồng kinh phí xây dựng. Nhưng suốt hơn 1 năm, công ty này bỏ gói 

thầu, không tiến hành thi công. Trước việc này, tháng 7-2015, Sở TN&MT gửi 

2 công văn đôn đốc Công ty Sông Hậu triển khai thi công nhưng công ty này 

vẫn không hợp tác. 

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở TN&MT tiến 

hành chấm dứt hợp đồng với Công ty Sông Hậu và thay thế nhà thầu khác. Để 

thu hồi số tiền 2 tỷ đồng do Công ty Sông Hậu tạm ứng, ngày 18-8-2015, Sở 

này có văn bản gửi BIDV Chi nhánh Hà Nội đề nghị thu hồi tiền tạm ứng gói 

thầu số 3 theo 2 chứng thư bảo lãnh. Lúc này, Sở TN&MT mới “vỡ lẽ” khi 

BIDV Chi nhánh Hà Nội cho biết: “Hai chứng thư bảo lãnh hợp đồng của 

Công ty Sông Hậu giả mạo chữ ký và con dấu của ngân hàng nên không có 

giá trị thanh toán”[46].  

Qua những vụ việc trên ta thấy, hành vi làm giả chứng thư bảo lãnh của 

ngân hàng nói riêng và hành vi làm giả những giấy tờ có giá khác (trong đó có 

Séc) để bảo đảm dự thầu là một hành vi hay được tội phạm sử dụng và nó 

thường gây thiệt hại lớn đến Ngân sách nhà nước. Đặc biệt, bảo dảm dự thầu 

giả khó có thể phát hiện được ngay tại thời điểm đánh giá hồ sơ dự thầu, chỉ 
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khi có vấn đề xảy ra thì mới phát hiện được. Điều này ngoài nguyên nhân 

khách quan xuất phát từ phía tội phạm thì một phần lớn nguyên nhân chủ 

quan xuất phát từ năng lực của nhà thầu còn yếu, không thể phát hiện sai 

phạm ngay từ khi kiểm tra hồ sơ dự thầu.  

 

Kết luận Chương 2 

 Qua phần thực trạng về pháp luật về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu 

mua sắm hàng hóa theo pháp luật Việt Nam hiện nay nhìn chung cho ta thấy 

pháp luật về bảo đảm dự thầu theo Luật Đấu thầu 2013 có tiến bộ hơn so với 

Luật đấu thầu 2005. Các quy định mới phù hợp hơn với tình hình phát triển, 

hội nhập kinh tế của đất nước và đã cho thấy xu hướng bắt kịp với các quy 

định của pháp luật thế giới về bảo đảm dự thầu. Các quy định về chủ thể, 

phạm vi, phạm vi áp dụng, hình thức áp dụng, giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu và trách nhiệm pháp lý của các bên khi tham gia bảo đảm dự thầu đều 

được quy định khá đầy đủ và cụ thể trong Luật đấu thầu và các văn bản pháp 

luật có liên quan.  

Các quy định hiện hành về bảo đảm dự thầu đã tạo hành lang pháp lý 

cho các bên tham gia trong quan hệ bảo đảm dự thầu và cũng đã đóng góp 

vào thành tựu của đấu thầu mua sắm hàng hóa, thực hiện tiết kiệm cho Ngân 

sách nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng những quy định về bảo 

đảm đảm dự thầu cũng đã bộc lộ một số hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật 

về bảo đảm dự thầu vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả đấu 

thầu, làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Vì vậy nhu cầu đặt ra trước mắt là 

có những phương hướng, giải pháp để pháp luật về bảo đảm dự thầu ngày 

càng hoàn thiện.  
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 

 BẢO ĐẢM DỰ THẦU TRONG ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 

 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

3.1. Phương hướng hoàn thiện 

 Hoàn thiện hệ thống các vản bản pháp luật về bảo đảm dự thầu 

Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa là quan hệ pháp 

luật vừa mang tính chất dân sự vừa là thủ tục bắt buộc Bên dự thầu phải đáp 

ứng theo yêu cầu của Bên mời thầu. Mặt khác, quan hệ pháp luật này còn liên 

quan đến nhiều chủ thể và cần phải áp dụng những văn bản pháp luật của 

những chuyên ngành khác nhau như: Luật Đấu thầu quy định về chung về đấu 

thầu và bảo đảm dự thầu; Bộ Luật Dân sự quy định về các hình thức bảo đảm; 

Luật các tổ chức tín dụng quy định vể chủ thể là Bên bảo lãnh trong quan hệ 

bảo lãnh dự thầu, về bảo lãnh ngân hàng; Luật Thương mại quy định về đấu 

thầu mua sắm hàng hóa, thương nhân; Các nghị định về xử phạt hành chính 

trong việc xử lý sai phạm trong đấu thầu… 

Việc phải áp dụng nhiều văn bản quy phạm pháp luật cho cho một quan 

hệ bảo đảm dự thầu thì việc xảy ra xung đột pháp luật là điều không thể tránh 

khỏi. Vì vậy, nhu cầu đặt ra trước hết là cần phải hoàn thiện các quy định 

pháp luật về bảo đảm dự thầu một cách minh bạch, thống thất, đáp ứng được 

một số tiêu chí như: 

- Các văn bản pháp luật phải có tính thống nhất và ổn định 

Như đã phân tích ở trên, hiện nay để các bên tham gia vào quan hệ bảo 

đảm dự thầu cần phải xem rất nhiều các vản bản quy phạm pháp luật, hơn nữa 

mỗi chuyên ngành luật thường có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành quy định 
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chi tiết cho phù hợp với mỗi trường hợp cụ thể. Chính vì thế khi tiến hành 

soạn thảo và ban hành các vản bản pháp luật cần có lưu ý đến các quy định của 

các chuyên ngành có liên quan để tránh có những quy định chồng chéo, không 

thống nhất về cùng một sự việc. Bên cạnh đó, khi ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật cần lưu ý đến các thông lệ quốc tế, trong khu vực và các hiệp định mà 

Việt Nam tham gia để chủ động thống nhất các văn bản pháp luật.  

- Tạo môi trường công bằng, bình đẳng và công khai, minh bạch 

Đấu thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong sự cạnh 

tranh công bằng nên yếu tố bình đẳng giữa các nhà thầu đóng một vai trò rất 

quan trọng. Vì vậy, nhu cầu đặt ra trong việc xây dựng pháp luật về bảo đảm 

dự thầu là cần tạo ra hành lang pháp lý công bằng và bình đẳng cho các nhà 

thầu, nhà đầu tư. Đây là biện pháp để các doanh nghiệp trong nước tự khẳng 

định mình trong cạnh tranh quốc tế. 

Mua sắm hàng hóa thông qua hình thức đấu thầu là một phương pháp 

để nâng cao hiệu quả kinh tế, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, có tác động 

trực tiếp đến nguồn Ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc các quy định về bảo 

đảm dự thầu phải bảo đảm sự công khai, minh bạch, đảm bảo được sự giám 

sát, tham gia, quản lý của toàn xã hội.  

- Đảm bảo có đủ chế tài phù hợp đối với hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo đảm dự thầu 

Đấu thầu mua sắm hàng hóa phần lớn sử sụng Ngân sách nhà nước, nên 

việc các Bên tham gia đấu thầu lợi dụng để tham ô, tham nhũng, tạo tư lợi 

thường xảy ra phổ biến, gây thất thoát, lãng phí vốn và tài sản nhà nước. Một 

trong những thủ đoạn ưa thích của kẻ gian đó là dùng bảo đảm dự thầu vì nó 

khó phát hiện nay lập tức và thường có thể thu về lợi ích cao. Để ngăn chặn 

những hành vi này, pháp luật về Đấu thầu phải có chế tài đủ mạnh để kiểm 

soát, răn đe, trừng phạt những đối tượng có hành vi vi phạm. Để làm tốt yêu 
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cầu này, trong quá trình xây dựng pháp luật cần phải thường xuyên cập nhật, 

phát hiện, nhận diện và phân loại những hành vi vi phạm quy định pháp luật 

về bảo đảm dự thầu đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp 

thời và đưa ra mức xử phạt thích đáng.  

  Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao năng lực 

của các chủ thể tham gia đấu thầu 

 Trong bối cảnh đất nước ta ngày càng tham gia vào sân chơi quốc tế cả 

về chiều sâu lẫn chiều rộng thông qua các hiệp định thương mại tự do, trong 

đó quy định bắt buộc phải tuân thủ các điều khoản của Chương mua sắm 

chính phủ thì nhu cầu đào tạo về đấu thầu mua sắm hàng hóa là rất lớn và hết 

sức cần thiết cho xã hội. Chất lượng của nguồn nhân lực làm công tác đấu 

thầu đòi hỏi ngày càng phải được cải thiện và nâng lên rõ rệt, kịp thời nắm bắt 

và vận dụng nhiều quy định mới của pháp luật về đấu thầu trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế.  

Mặt khác, qua thực tiễn áp dụng pháp pháp luật về bảo đảm dự thầu 

trong đấu thầu mua sắm hàng cho thấy hầu hết các đơn vị tham gia đấu thầu 

đã có đội ngũ cán bộ thực hiện đấu thầu đã từng bước được nâng cao song 

vẫn còn tồn tại những bất cập như năng lực của cán bộ đấu thầu trên cả nước 

hầu hết còn chưa cao, có hiện tượng năng lực không đồng đều ở các địa 

phương, ngay cả ở các thành phố lớn, cán bộ đấu thầu chưa có chuyên môn 

sâu về bảo đảm dự thầu. Đặc biệt, thực tiễn các vụ việc vi phạm pháp luật về 

bảo đảm dự thầu đã chỉ ra một đặc điểm là hầu hết các vụ việc đấu thầu có sai 

phạm đều có do một phần nguyên nhân chủ quan từ năng lực của các chủ thể 

tham gia quan hệ bảo đảm dự thầu, đặc biệt là năng lực của Bên mời thầu. Cụ 

thể, các cá nhân tham gia vào quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc Bên 

mời thầu không có năng lực chuyên môn về bảo đảm dự thầu nên không thể 

phát hiện ra hiện tượng vi phạm pháp luật ngay từ khi đánh giá hồ sơ dự thầu, 
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hồ sơ năng lực dẫn đến việc xảy ra sai sót trong quá trình quản lý, thực hiện 

đấu thầu dẫn đến hậu quả nghiệm trọng.  

Vì vậy, nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, bồi dưỡng 

cán bộ thực hiện đấu thầu là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay. Trong 

tương lai phải chấp nhận và coi chuyên gia về đấu thầu như là một nghề và bảo 

đảm dự thầu là một trong những chuyên ngành trong nghề này. Đào tạo chuyên 

gia về đấu thầu nói chung và bảo đảm dự thầu nói riêng, có đối tượng, phạm vi, 

phương pháp nghiên cứu và nội dung riêng. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào 

muốn thực hiện tốt công việc này cần phải được đào tạo một cách chuyên nghiệp 

để có đủ kiến thức về đấu thầu, pháp luật, kinh tế, chính sách, thị trường.  

 Hoàn thiện các quy định về đấu thầu mua sắm hàng hóa qua mạng  

 Đấu thầu qua mạng tuy là cơ chế còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã 

cho thấy những ưu điểm của nó so với đấu thầu truyền thống như đảm bảo được 

tính công khai, minh bạch của công tác đấu thầu, tiết kiệm thời gian và chi phí 

cho các Bên tham gia đấu thầu. Chính vì vậy, theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình 

áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025 vừa được Chính phủ phê 

duyệt thì “mục tiêu đến năm 2025 đạt 100% các thông tin trong quá trình lựa 

chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia; tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Luật đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 100% hoạt động 

mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”[48].  

Tuy nhiên, cũng chính vì Đầu thầu qua mạng là một hình thức đấu thầu 

còn mới nên trong thời gian qua các bên liên quan vẫn chưa có sự tham gia tích 

cực. Xem xét thực trạng các đơn vị đăng ký và sử dụng hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia cho thấy không chỉ các Bên tham gia đấu thầu ở các địa phương vùng 
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sâu vùng xa mà ngay cả một số Bộ, ngành ở Trung ương cũng chưa triển khai áp 

dụng hình thức này.   

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên ở Trung ương là do các bên vẫn 

chưa nhận thức một cách đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình, chưa có sự 

quyết tâm chính trị, cam kết rõ ràng của lãnh đạo các cấp, hay chưa có một đầu 

mối để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình triển khai đấu thầu qua mạng. Ở các địa 

phương, do chưa có cơ hội tiếp xúc, được đào tạo và thực hiện đấu thầu qua 

mạng nên vẫn chưa tiến hành đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  

Chính vì vậy, nhu cầu đặt ra để nâng cao hiệu quả thực hiện đấu thầu nói chung 

và đầu thầu mua sắm hàng hóa nói riêng chính là việc tăng cường thực hiện đấu 

thầu mua sắm hàng hóa qua mạng trên phạm vi cả nước.  

Mặt khác, đấu thầu mua sắm qua mạng buộc Bên dự thầu phải áp dụng 

biện pháp bảo đảm dự thầu là bảo lãnh nên phát sinh quan hệ liên quan đến Bên 

thứ ba (Bên bảo lãnh). Như vậy, đấu thầu qua mạng vừa là hình thức mới vừa có 

liên quan trực tiếp đến một bên không tham gia vào đầu thầu nên nhu cầu hoàn 

thiện pháp luật về đấu thầu qua mạng trong đó có quy định về bảo lãnh dự thầu 

là cần thiết.   

 3.2. Giải pháp hoàn thiện 

 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm dự thầu 

- Hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo lãnh dự thầu 

Bảo lãnh là một biện pháp bảo đảm thường xuyên được áp dụng trong 

bảo đảm dự thầu đấu thầu mua sắm hàng hóa, tuy nhiên trên thực tế các văn 

bản pháp luật quy định một cách chi tiết về nghiệp vụ bảo lãnh rất ít. Một số 

văn bản pháp luật đã ban hành có liên quan đến bảo lãnh như Bộ Luật Dân sự 

2005, Luật các tổ chức tín dụng 2010, Thông tư Số: 07/2015/TT-NHNN quy 

định về bảo lãnh ngân hàng thì đề cập đến nghiệp vụ bảo lãnh còn sơ sài và 

chưa cụ thể hóa, khái niệm về bảo lãnh ngân hàng còn chưa có tính thống nhất 



64 

chung. Với số lượng và nội dung các văn bản pháp luật về bảo lãnh như hiện 

nay không đủ để điều chỉnh được hết các tình huống phát sinh trong nghiệp 

vụ bảo lãnh nói chung và bảo lãnh dự thầu nói riêng. Vì vậy pháp luật cần 

phải có một văn bản thống nhất, cụ thể hơn về nghiệp vụ bảo lãnh.  

- Bổ sung quy định về những hành vi vi phạm pháp luật, và xử lý vi 

phạm về bảo đảm dự thầu 

 Luật Đầu thầu 2013 chỉ quy định những hành vi bị cấm trong đấu thầu 

tại Điều 89, tuy nhiên với những quy định như điều này khó có thể chứng 

minh những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm dự thầu lại không được 

quy định chi tiết. Trong khi đó, bảo đảm dự thầu là một trong những điều kiện 

của Hồ sơ dự thầu mà được các bên thường xuyên lợi dụng để thông thầu hay 

gian lận trong đấu thầu. Ví dụ các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu mà không có 

bảo đảm dự thầu (mặc dù đây là quy định tối thiểu mà Bên dự thầu nào cũng 

phải biết), hay trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định bảo đảm dự thầu 

một đằng đến khi nộp hồ sơ dự thầu bên dự thầu lại nộp một nẻo. Tuy nhiên 

để chứng minh được là do Bên mời thầu “trình bày sai một cách cố ý” hay 

“cố ý cung cấp các thông tin không trung thực” như Điều 89 Luật Đấu thầu 

2013 quy định là một điều khó. Nếu có phát hiện được phải thì có thể vụ việc 

đó đã gây thiệt hại rồi, không thể ngăn chặn được. Vì vậy cần có quy định 

riêng về hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm dự thầu để có thể kịp thời phát 

hiện và xử lý vi phạm.   

 Song song với việc quy định những hành vi trái pháp luật về bảo đảm 

đảm dự thầu thì các nhà làm luật cũng cần bổ sung các quy định về trách 

nhiệm của các bên khi có vi phạm xảy ra, cách thức xử lý vi phạm.  

- Bổ sung các quy định về cơ chế phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các 

đơn vị có liên quan 
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 Bảo đảm dự thầu là quan hệ pháp luật không chỉ liên quan đến chủ thể 

là Bên mời thầu và Bên dự thầu mà còn có sự tham gia của Bên thứ ba (bên 

bảo lãnh trong quan hệ bảo lãnh dự thầu). Trong quá trình áp dụng pháp luật 

về bảo đảm dự thầu đấu thầu có thể thấy một trong những nguyên nhân dẫn 

đến sai phạm về đấu thầu đó là không có sự phối hợp giữa các đơn vị có liên 

quan để đối chiếu, kiểm tra bảo đảm dự thầu. Cụ thể là bổ sung các quy định 

pháp luật về cơ chế phối hợp giữa Bên mời thầu với các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam để có thể phát hiện sớm bảo lãnh dự 

thầu đó có hợp lệ hay không đối với bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh.  

 Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể tham 

gia đấu thầu 

Hiện nay, đội ngũ những người làm công tác đấu thầu càng ngày càng 

đông về số lượng và chất lượng đã dần được nâng cao. Tuy nhiên, do còn một 

số hạn chế nhất định khiến cho việc thực hiện đấu thầu chưa thực sự đem lại 

hiệu quả mong muốn. Vì vậy, việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cán 

bộ đấu thầu là đòi hỏi mang tính cấp thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm dự 

thầu càng cần phải có những cán bộ có hiểu biết về pháp luật, kinh tế, có năng 

lực chuyên môn cao.  

Để đạt được những yêu cầu trên, bên cạnh việc quy định cụ thể và chi 

tiết về cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu, tổ chuyên gia thì cũng cần 

phải có những quy định về việc nâng cao năng lực của những người thực hiện 

công tác đấu thầu cả về phạm vi lẫn kiến thức: 

- Cần có những quy định của pháp luật về việc tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức pháp luật  

Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của tất các các bộ, các ngành, các cấp ở địa phương các 

tổng công ty nhằm chuyển tải thông tin pháp luật đấu thầu đến với tất cả các 
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cán bộ thực hiện công tác đấu thầu. Qua thực tiễn cho thấy hiện tượng các địa 

phương thiếu cán bộ đấu thầu có năng lực là phổ biến không chỉ ở các địa 

phương vùng sâu, vùng xa mà còn ở một số thành phố lớn. Vì vậy, Chính phủ 

và các Bộ, ngành, địa phương, các tổng công ty phải có những văn bản hướng 

dẫn cụ thể về công tác tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. 

Cần thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn về đấu thầu nói chung và 

bảo đảm dự thầu nói riêng. Khi có các văn bản pháp luật mới về đấu thầu thì 

cần nhanh chóng phổ biến kiến thức để tránh tình trạng khi phát hành hồ sơ 

mời thầu vẫn còn những hồ sơ chỉ áp dụng Luật mà không theo quy định của 

các văn bản hướng dẫn thi hành như quy định sai về giá trị của bảo đảm dự 

thầu, hình thức áp dụng bảo đảm dự thầu.  

- Chú trọng công tác đào tạo cán bộ 

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật thì việc chú 

trọng vào đào tạo những người tham gia vào thực hiện đấu là một trong 

những biện pháp nâng cao nghiệp vụ về chiều sâu. Để làm được điều này, cần 

chú trọng nâng cao về hai phương diện đó là nâng cao năng lực của những 

người đào tạo (giảng viên) và nâng cao chất lượng, nội dung của các khóa đào 

tạo. Các biện pháp có thể sử dụng đó là thường xuyên tổ chức các lớp tập 

huấn chuyên sâu về từng lĩnh vực của đấu thầu trong đó có lĩnh vực bảo đảm 

dự thầu. Về phía giảng viên có thể mời những chuyên gia về đấu thầu hướng 

dẫn cán bộ, đặc biệt, đối với bảo đảm dự thầu thì mời các chuyên gia giao 

dịch bảo đảm, chuyên gia về bảo lãnh ngân hàng.  

 Giải pháp hoàn thiện quy định về bảo lãnh dự thầu khi đấu thầu 

qua mạng 

  Đấu thầu qua mạng mới chỉ được áp dụng rộng rãi khi có Thông tư Số 

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, chính vì vậy 
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đây là quy định còn rất là mới nên việc thực hiện đấu thầu và nộp bảo đảm dự 

thầu (bảo lãnh dự thầu) còn gặp nhiều khó khăn. Một số giải pháp để hoàn 

thiện pháp luật về bảo lãnh dự thầu qua mạng có thể áp dụng như:   

- Đối với quy định: “Đối với những tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ 

thống, nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng”(Khoản 2 Điều 9 

Thông tư Số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC). Khi quy định như vậy thì cần 

phải ban hành một văn bản mang tính chất hướng dẫn về việc bảo lãnh dự 

thầu qua mạng như thế nào. Văn bản phải làm rõ được các nội dung như:  

phạm vi, nội dung của cơ chế kết nối với hệ thống các tổ chức tính dụng; chủ 

thể cần kết nối (có yêu cầu tất cả các tổ chức tín dụng phải kết nối trong tương 

lai hay không); Thủ tục khi kết nối như thế nào; Khi đã kết nối thì thực hiện 

bảo lãnh qua mạng như thế nào; chứng thư bảo lãnh là văn bản điện tử thì có 

những yêu cầu gì về hình thức, chữ kỹ… 

- Khi có quy định: “Đối với tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ 

thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng và đính kèm 

khi nộp hồ sơ dự thầu qua mạng”. Đây là văn bản của bên thứ ba phát hành, 

Nhà thầu, nhà đầu tư chỉ scan và đưa nên mạng nên cần phải phải có quy định 

về việc xác minh, kiểm tra về tính xác thực của vản bản này.  

Ngoài hoàn thiện các quy định trên về bảo lãnh dự thầu, pháp luật cũng 

cần phải có những quy định chung phù hợp với từng lộ trình tiến hành đầu 

thầu qua mạng để hoàn thiện hệ thống, tiến đến mục tiêu đến năm 2025 là 

100% hoạt động mua sắm hàng hóa được tiến hành đấu thầu qua mạng. 

 

Kết luận Chương 3 

Trong thời gian qua, pháp luật về bảo đảm dự thầu đã góp phần quan 

trọng trong việc thực hiện đầu thầu mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên, còn nhiều 

vấn đề mà luật cần được hoàn thiện, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa các mục đích 
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lâu dài của Việt Nam về mục tiêu của hoạt động mua sắm hàng hóa đến năm 

2025 và mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, Chương 3 của Luận văn đã 

tập trung đưa ra những định hướng chung để hoàn thiện pháp luật về bảo đảm 

dự thầu như: hoàn thiện hệ thống các vản bản pháp luật về bảo đảm dự thầu; 

hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao năng lực của các chủ 

thể tham gia đấu thầu, hoàn thiện các quy định về đấu thầu mua sắm hàng hóa 

qua mạng. Căn cứ vào những phương hướng hoàn thiện đó, Luận văn cũng 

đưa ra những giải pháp cụ thể để xây dựng pháp luật về bảo đảm dự thầu. Một 

số giải pháp có thể kể đến như:  

- Hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo lãnh dự thầu. Bảo lãnh 

dự thầu ngày càng được sử dụng thường xuyên trong bảo đảm dự thầu. Tuy 

nhiên bảo lãnh dự thầu là được điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản có liên quan 

nên việc cần có những giải pháp để hoàn thiện hơn nữa quy định hoàn hiện 

bảo lãnh dự thầu là điều cần thiết.  

- Bổ sung quy định về những hành vi vi phạm pháp luật, và xử lý vi 

phạm về bảo đảm dự thầu. Mặc dù pháp luật về những hành vi vi phạm và xử 

lý vi phạm về bảo đảm dự thầu được quy định khá đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn có 

những lỗ hổng để các bên có thể lợi dụng. Vì vậy cần phải có những quy định 

chặt chẽ hơn và xử lý vi phạm mang tính răn đe hơn.  

- Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể tham gia 

đấu thầu. Chủ thể tham gia đầu thầu là một nhân tố quan trọng quyết định đến 

sự thành công của gói thầu vì vậy cần phải củng cố những quy định pháp luật 

về nhóm chủ thể này để tăng năng lực trong đấu thầu.   

- Giải pháp hoàn thiện quy định về bảo lãnh dự thầu khi đấu thầu qua 

mạng. Đấu thầu qua mạng là xu hướng của đấu thầu mua sắm hàng hóa trong 

tương lai tuy nhiên nó lại là hình thức đấu thầu mới nên vẫn phải đặt ra nhu 

cầu điều chỉnh pháp luật để phù hợp với tình hình.  
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KẾT LUẬN  

 

Bảo đảm dự thầu là một yêu cầu không thể thiếu trong đấu thầu mua 

sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chào hàng 

canh tranh, chính vì vậy tầm quan trọng của bảo đảm dự thầu là vô cùng lớn. 

Quy định về bảo đảm dự thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóa đã khẳng 

định được vị trí, vai trò tích cực của nó trong hoạt động mua sắm hàng hóa 

qua đấu thầu cũng như đối với sự phát triển kinh tế nói chung. Bảo đảm dự 

thầu cũng là một nghiệp vụ khó đối với các Bên tham gia bảo đảm đặc biệt 

trong quan hệ đấu thầu có một phần tích chất đặc trưng của hoạt động mua 

sắm bằng tiền Ngân sách nhà nước.   

 Về mặt lý luận, Luận văn đã tập trung làm rõ khái niệm, nguyên tắc 

pháp luật về bảo đảm dự thầu, cấu trúc pháp luật về bảo đảm dự thầu trong 

đấu thầu mua sắm hàng hóa, nhu cầu cần điều chỉnh pháp luật về bảo đảm dự 

thầu. Luận văn cũng đã có nghiên cứu khái quát về hoạt động ở một số Hiệp 

định thương mại quốc tế về đấu thầu mà Việt Nam là thành viên như Hiệp 

định mua sắm chính phủ GPA của WTO, Hiệp định TTP để có thể những so 

sánh và  rút ra bài học đối với pháp luật bảo đảm dự thầu Việt Nam.  

 Về mặt thực tiễn Luận văn đã giới thiệu, phân tích và đánh giá pháp 

luật hiện hành của Việt Nam về bảo đảm dự thầu. Song song với thực trạng 

những quy định của pháp luật thì luận văn cũng đã chỉ ra được thực trạng áp 

dụng những quy định đó trên thực tế hiện nay, qua đó thấy được những thành 

tựu và những bất cập còn tồn tại.  

Nghiên cứu về bảo đảm dự thầu bắt đầu từ những vấn đề lý luận chung 

về bảo đảm dự thầu ở Chương 1 đến thực trạng quy định pháp luật về bảo 

đảm dự thầu, thực trạng áp dụng các quy định đó trên thực tế ở Chương 2 

Luận văn cho thấy bức tranh về bảo đảm dự thầu từ lý thuyết đến thực tiễn để 
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từ đó có thể đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về 

bảo đảm dự thầu tại Chương 3. Những kiến nghị mà luận văn đưa ra vừa 

mang tính chất định hướng vừa bao gồm một số đề xuất cụ thể để có thể đưa 

những quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam về bảo đảm dự thầu trở 

thành hành lang pháp lý vững chắc để các bên tham gia có thể áp dụng và 

mục tiêu của đấu thầu đạt được./.  
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