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Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91. 

Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của một số Bộ, ngành và địa 

phương đề nghị giải đáp thắc mắc về đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 

theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT- BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (Thông tư số 03). Liên 

quan đến nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Các cá nhân thuộc đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: 

Theo quy định tại Luật đấu thầu (Điều 16 Khoản 2) và Thông tư số 03 (Điều 35 Khoản 7), kể từ 

ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào công 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. 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc nêu trên thuộc các đơn 

vị sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, bao gồm: 

a) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban 

quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các ban quản lý dự án 

thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp; cá nhân chuyên trách làm công tác 

quản lý dự án, không mang tính kiêm nhiệm thuộc các ban quản lý dự án được thành lập để làm 

nhiều dự án cùng lúc hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác; 

b) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động trong 

lĩnh vực tư vấn đấu thầu (làm nghề tư vấn đấu thầu); 

c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách (cơ quan, tổ chức thành lập ra đơn vị 

mua sắm tập trung để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức mình 

và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục), trừ cá nhân nêu tại điểm c Mục 2 của 

văn bản này. 



2. Cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: 

a) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và ban quản lý 

dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án; 

b) Cá nhân thuộc các phòng của Cục, Vụ, Sở, huyện, doanh nghiệp nhà nước... tham gia trực tiếp 

vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 theo nhiệm vụ được giao và không 

hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu. Trong đó, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực đấu thầu là tham gia trực tiếp vào một trong các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư 

số 03 một cách thường xuyên, liên tục, mang tính chất nghề nghiệp, chuyên môn, chuyên trách; 

c) Cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 trong 

mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động 

chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu. 

Các cá nhân nêu trên khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu 

(không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu). 

3. Các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 01/01/2018 nhưng đến sau ngày 

01/01/2018 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì các cá nhân tham gia trực tiếp vào 

các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 được tiếp tục thực hiện công việc đó cho 

đến khi hoàn thành mà chưa cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 

4. Cá nhân thuộc tổ chuyên gia được thành lập trước ngày 01/01/2018 nhưng việc thực hiện các 

công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 kéo dài đến sau ngày 01/01/2018 thì không 

yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với các cá nhân này. 

5. Các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu như: mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, kế hoạch tổ chức thi (địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức các 

kỳ thi), quy chế thi, danh sách thí sinh đủ Điều kiện dự thi, danh sách thi (địa điểm thi cụ thể, họ 

tên thí sinh, số báo danh, phòng thi...), quyết định công nhận kết quả thi, quyết định cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các thông tin liên quan khác được đăng tải công khai trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trang web: muasamcong.mpi.gov.vn, dauthau.mpi.gov.vn - 

Phần chứng chỉ hành nghề). Trong thời gian tới (dự kiến từ tháng 7/2018), để tạo thuận lợi cho 

các cá nhân có nhu cầu thi sát hạch, việc đăng ký dự thi sẽ được thực hiện trực tuyến. Cá nhân có 

nhu cầu thi sát hạch sẽ đăng ký trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời điểm chính 

thức áp dụng việc đăng ký trực tuyến sẽ được thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 

nghiên cứu, phổ biến và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan./. 

  

  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 



Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lưu: VT, Cục QLĐT (LT.185).  
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