
 

 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ Ghi chú 

Lĩnh vực đấu thầu 

01 

Lựa chọn nhà thầu là cộng 

đồng dân cư, tổ chức đoàn 

thể, tổ, nhóm thợ 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

02 
Lựa chọn nhà thầu qua 

mạng 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

03 

Thẩm định và phê duyệt 

hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

đối với gói thầu mua sắm 

hàng hoá 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ Ghi chú 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

04 

Thẩm định và phê duyệt 

kết quả đánh giá hồ sơ dự 

sơ tuyển đối với gói thầu 

xây lắp và mua sắm hàng 

hoá 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

05 

Thẩm định và phê duyệt 

danh sách nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

06 
Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ 

sơ yêu cầu 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ Ghi chú 

07 
Thẩm định và phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

08 

Thủ tục phát hành 

HSMQT, HSMST, HSMT, 

HSYC 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

09 Làm rõ hồ sơ dự thầu 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

10 
Thủ tục phê duyệt danh 

sách ngắn 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ Ghi chú 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

11 Mở thầu 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

12 

Thẩm định và phê duyệt 

hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

đối với gói thầu dịch vụ tư 

vấn 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

13 

Thẩm định và phê duyệt 

kết quả đánh giá hồ sơ 

quan tâm đối với gói thầu 

dịch vụ tư vấn 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ Ghi chú 

14 

Gửi thư mời thầu đến các 

nhà thầu có tên trong danh 

sách ngắn. 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

15 
Thẩm định và phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

16 
Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ 

sơ yêu cầu 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

17 
Thủ tục cung cấp, đăng tải 

thông tin về đấu thầu 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 
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STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ Ghi chú 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

18 

Thủ tục Đăng ký tham gia 

Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

19 

Thẩm định và phê duyệt 

hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

đối với gói thầu xây lắp 

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Đã được công bố tại Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng về việc công bố thủ tục hành chính đã được 

chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành 

lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 
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