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Lời nói đầu
Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp là kết quả hợp tác 
giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển 
Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) nhằm nhận diện các vấn đề trong lĩnh vực đấu 
thầu mua sắm công và giải quyết tranh chấp, trong đó có lĩnh vực y tế công, từ đó 
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động đấu thầu mua sắm công tại 
các địa phương. 

Báo cáo được xây dựng và phát triển bởi nhóm chuyên gia của VCCI bao gồm: ông 
Đậu Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng Thư ký VCCI; ông Phạm Ngọc 
Thạch, Phó Trưởng Ban Pháp chế; bà Trần Minh Thư, ông Trương Đức Trọng và bà 
Nguyễn Thị Thu Thương thuộc Ban Pháp chế, VCCI. Ông Lê Văn Tăng, Trưởng Khoa 
Danh dự Khoa Đấu thầu, Học viện Chính sách và Phát triển, nguyên Cục trưởng 
Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều góp ý rất có giá trị cho 
quá trình hoàn thiện báo cáo. Nhóm nghiên cứu cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt 
tình của bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công và bà Đặng 
Thị Huyền, chuyên gia phân tích pháp quyền và quyền con người, UNDP. Nghiên 
cứu này nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) thông qua 
chương trình nghiên cứu Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 
của UNDP. 

Báo cáo sử dụng dữ liệu được thu thập từ điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) năm 2021. Điều tra PCI được thực hiện theo một quy trình khảo sát doanh 
nghiệp nghiêm ngặt và chất lượng, do các cộng tác viên thực hiện dưới sự quản lý 
và điều phối của bà Lưu Ngọc Ánh và bà Ngô Thị Khánh Huyền, Ban Pháp chế, VCCI. 

Báo cáo này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu các phản hồi chân thực và 
khách quan của các doanh nghiệp. Những thông tin phản hồi trên mỗi phiếu khảo 
sát là rất có giá trị để chúng tôi tổng hợp và phản ánh tới các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động đấu thầu mua sắm 
công, từ đó cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng minh bạch, 
thuận lợi hơn cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các nhận định và mọi ý kiến đánh giá trình bày trong báo cáo này là của nhóm nghiên 
cứu (những cá nhân hoặc tổ chức chúng tôi nêu trên), không nhất thiết đại diện cho 
quan điểm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hay Chương trình Phát 
triển Liên Hợp Quốc.

LỜI CẢM ƠN
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CT TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn
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NN/LN/TS  Nông nghiệp/ Lâm nghiệp/ Thủy sản

PCI Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
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TM/DV Thương mại/Dịch vụ
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Tóm tắt
Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp là kết quả hợp tác 
giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát 
triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) trong nỗ lực tìm hiểu những trải nghiệm 
và cảm nhận của các doanh nghiệp về hoạt động đấu thầu mua sắm công tại các 
địa phương, trong đó có lĩnh vực y tế công. Báo cáo sử dụng dữ liệu điều tra với các 
câu hỏi được lồng ghép vào điều tra Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021, 
một điều tra doanh nghiệp thường niên quy mô lớn do VCCI triển khai trong nhiều 
năm qua tại Việt Nam. 

Báo cáo tập trung đánh giá hai vấn đề chính của hoạt động đấu thầu mua sắm 
công, gồm: (1) đánh giá của doanh nghiệp về quá trình thực hiện thủ tục đấu thầu 
mua sắm công tại địa phương và (2) đánh giá việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, 
tố cáo. Báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị tới các cơ quan nhà nước có liên 
quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đấu thầu mua sắm công nói 
chung, cũng như trong lĩnh vực y tế công. 

Đánh giá của doanh nghiệp về quá trình thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm công 
tại địa phương: Nhìn chung, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi tham gia 
đấu thầu tại địa phương. Các khó khăn thường gặp nhiều nhất, theo thứ tự từ cao 
xuống thấp, là thời gian chuẩn bị (nộp) hồ sơ dự thầu quá ngắn, thư mời thầu không 
công bố rộng rãi, điều kiện thực hiện hợp đồng quá khó, tiêu chuẩn về năng lực và 
kinh nghiệm nhà thầu khó bất thường, tiêu chí phụ không thỏa đáng, khó/không 
mua được hồ sơ mời thầu. Các vấn đề khó khăn càng phổ biến hơn đối với các 
doanh nghiệp tham gia các gói đấu thầu của các cơ sở y tế công lập.

Tình trạng doanh nghiệp chi trả chi phí ngoài quy định để tăng khả năng trúng 
thầu là khá phổ biến. Khoảng 34,4% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng chi trả chi phí 
ngoài quy định để tăng khả năng trúng thầu. Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng trả chi 
phí ngoài quy định để đảm bảo trúng thầu có mối quan hệ mật thiết với độ mở của 
hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu mà doanh nghiệp tham gia. Đối với hình thức 
lựa chọn nhà thầu có số lượng nhà thầu hạn chế như đấu thầu hạn chế hay chỉ định 
thầu, tỷ lệ doanh nghiệp tỏ ra sẵn sàng chi “hoa hồng” để có mặt trong danh sách 
nhà thầu cũng như để tăng khả năng trúng thầu là cao hơn. Trong khi với hình thức 
đấu thầu rộng rãi, tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng chi trả “hoa hồng” thấp hơn do loại 
hình này mang tính chất cạnh tranh và không hạn chế nhà thầu tham gia. Khảo 
sát 2021 cho thấy 25,5% doanh nghiệp cho biết có chủ động chi trả chi phí không 

TÓM TẮT
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chính thức khi tham gia đấu thầu, khoảng 10,3% cho biết do cán bộ phụ trách đấu 
thầu của bên mời thầu, chủ đầu tư gợi ý. Rất đáng lưu ý, có tới 58,9% doanh nghiệp 
cho biết việc chi trả chi phí không chính thức khi tham gia đấu thầu là “luật bất 
thành văn” mà doanh nghiệp phải tự hiểu khi tham gia đấu thầu.

Liên quan tới cảm nhận được đối xử công bằng giữa các nhà thầu, hơn một nửa 
số doanh nghiệp cho rằng họ bị đối xử thiếu công bằng. Có mối quan hệ mật thiết 
giữa tỷ lệ doanh nghiệp cho biết bị đối xử thiếu công bằng so với các bên tham gia 
khác và tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định khi xét theo cơ 
quan mời thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tham dự.

Đánh giá việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Doanh nghiệp vẫn còn e dè 
khi  kiến nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan. Với 
những doanh nghiệp lựa chọn gửi kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khi có vướng mắc, 
kết quả khảo sát cho thấy dường như các doanh nghiệp lâu năm được giải quyết 
vướng mắc thỏa đáng hơn so với các doanh nghiệp mới thành lập. Khi tìm hiểu về 
lý do tại sao doanh nghiệp lựa chọn giải pháp không kiến nghị xem xét lại khi có 
vướng mắc, một trong những nguyên nhân chủ yếu là họ e ngại thủ tục kiến nghị 
phức tạp. Bên cạnh đó, các lý do khác được doanh nghiệp đưa ra bao gồm: chi phí  
và công sức kiến nghị tốn kém so với lợi ích thu lại, lo ngại bị đối xử bất công trong 
tương lai, chưa tin tưởng vào việc giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, chủ đầu 
tư, người có thẩm quyền và xử lý tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước.

Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định cao hơn khi đơn vị mời 
thầu là cơ sở y tế so với các cơ quan khác như cơ sở giáo dục đào tạo, ủy ban nhân 
dân cấp huyện thị, sở ngành và cơ quan nhà nước khác. Đồng thời, tỷ lệ doanh 
nghiệp cho biết bị đối xử thiếu công bằng bởi cơ sở y tế là cao nhất trong số các 
đơn vị mời thầu. 

Từ những phát hiện nói trên, nhóm nghiên cứu khuyến nghị cần sửa đổi Luật Đấu 
thầu theo hướng nâng cao công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm 
công thông qua tăng cường sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai kết quả 
lựa chọn nhà thầu và hợp đồng, kết hợp sử dụng tối đa và tối ưu công nghệ thông 
tin (hệ thống mạng đấu thầu mua sắm công, đấu thầu qua mạng e-procurement) 
trong các hoạt động tổ chức, quản lý đấu thầu. Đồng thời, cần tăng cường giám sát 
đấu thầu mua sắm công thông qua nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán đối với cả các đơn vị mời thầu, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý 
nhà nước về đấu thầu. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng ở địa phương cần chú 
trọng tới chất lượng giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tham 
gia đấu thầu thông qua thiết lập các cơ chế giải quyết kiến nghị độc lập.



Báo cáo đấu thầu mua sắm công: Từ góc nhìn của doanh nghiệp 11

1.1.  Bối cảnh 12

1.2. Cách tiếp cận 14

1.3. Đặc điểm doanh nghiệp phản hồi 15

1
GIỚI

THIỆU



Báo cáo đấu thầu mua sắm công: Từ góc nhìn của doanh nghiệp 12

1.1. Bối cảnh

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2013 quy định quản lý nhà nước về đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên 
quan và các hoạt động đấu thầu. Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm 13 chương với 
96 điều đã bổ sung các quy định liên quan đến cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý 
vi phạm trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là quy định về yêu cầu giám sát, của 
người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu trong quá trình lựa 
chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Luật Đấu thầu 2013 đã tạo cơ sở pháp lý cho 
việc triển khai đồng bộ công tác đấu thầu, đảm bảo yêu cầu cạnh tranh, công bằng, 
minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. 

Dù vậy, trải qua một quá trình thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013 từ tháng 7/2014 
tới nay, hoạt động đấu thầu mua sắm công đã nảy sinh không ít vấn đề trên thực tế, 
khiến việc sửa đổi luật này đang trở nên rất cấp thiết. Những vấn đề đó bao gồm: 
sự chưa đồng bộ, thống nhất của Luật Đấu thầu 2013 với các luật khác có liên quan 
mới được sửa đổi, ban hành; những bất cập trong quy trình, thủ tục đấu thầu khiến 
tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và việc đưa công trình vào khai thác bị chậm lại và 
không kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt trong bối cảnh 
xuất hiện đại dịch COVID-19; mức độ cạnh tranh, minh bạch và dễ thực thi hiệu quả 
công tác giám sát, xử lý vi phạm… còn hạn chế, dẫn tới xuất hiện nhiều vụ việc tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí…1 

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021,2  Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng dự án 

GIỚI THIỆU

1Báo Nhân dân cuối tuần, Cần sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu, https://nhandan.vn/goc-nhin-kinh-te/can-
sua-doi-toan-dien-luat-dau-thau-675466/ 
2Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, https://vanban.chinhphu.vn/default.
aspx?pageid=27160&docid=202225. Truy cập ngày 22/04/2022.
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3 Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh, https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=63928. Truy cập ngày 
22/04/2022.

Luật Đấu thầu (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua việc bổ 
sung Luật Đấu thầu (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 
và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Luật Đấu thầu (sửa 
đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 năm 2022 và trình 
Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 5 năm 2023.3 

Việc tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Đấu thầu năm 2013 cũng đang được 
tiến hành để phục vụ cho quá trình sửa đổi Luật này. Những thông tin từ phía cộng 
đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, bởi doanh nghiệp là một trong những 
chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu mua sắm công, đặc biệt là tại các địa phương. 
Chính vì thế, một nghiên cứu xem xét góc nhìn của các doanh nghiệp về hoạt động 
đấu thầu mua sắm công tại địa phương là cần thiết nhằm phát hiện những vấn đề 
cụ thể và tìm kiếm giải pháp khắc phục. 

Trong bối cảnh đó, VCCI và UNDP phối hợp triển khai Nghiên cứu đấu thầu mua 
sắm công tại địa phương. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức và trải 
nghiệm của doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu mua sắm công, cũng như kết quả 
giải quyết kiến nghị trong quá trình đấu thầu, trong đó có tiến hành một số phân 
tích sâu về hoạt động mua sắm đấu thầu y tế công, một chủ đề đang thu hút sự 
quan tâm của xã hội, nhất là kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam đầu 
năm 2020 tới nay. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu này sẽ đề xuất một số 
khuyến nghị tới cơ quan nhà nước có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động đấu thầu mua sắm công, giải quyết vướng mắc và tăng cường tính cạnh 
tranh, công khai, minh bạch trong lĩnh vực quan trọng này. 
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1.2.  Cách tiếp cận

Để nắm bắt thông tin từ thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã phát triển một bộ câu hỏi 
về chủ đề đấu thầu mua sắm công và lồng ghép vào điều tra Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của VCCI. Được triển khai trên diện rộng tại toàn bộ 
63 tỉnh, thành phố trên cả nước và được quản lý, vận hành theo chuẩn mực quốc 
tế, điều tra PCI do VCCI tiến hành thường niên từ năm 2005 tới nay tập trung vào 
việc đánh giá mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh tại các địa phương và 
đã trở thành một kênh tin cậy được cộng đồng doanh nghiệp trao gửi niềm tin để 
VCCI tổng hợp và phản ánh các kiến nghị cải cách tới chính quyền các cấp thông 
qua loạt Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh suốt 17 năm qua.4  

Nghiên cứu này tận dụng phương pháp chọn mẫu và cách thức triển khai của điều 
tra PCI. Cụ thể việc chọn mẫu doanh nghiệp tiến hành theo phương pháp chọn 
mẫu ngẫu nhiên phân tầng (stratified random sampling) ở từng tỉnh, thành phố. 
Danh sách tổng thể doanh nghiệp tại mỗi tỉnh, thành phố được tổng hợp và phân 
nhóm theo loại hình pháp lý (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 
và công ty cổ phần), ngành nghề sản xuất kinh doanh chính (công nghiệp, xây 
dựng, thương mại/dịch vụ, nông/lâm/ngư nghiệp) và số năm hoạt động của doanh 
nghiệp (dưới 5 năm, từ 5-15 năm, trên 15 năm). Phần mềm máy tính sẽ tự động lựa 
chọn ngẫu nhiên các doanh nghiệp nằm trong diện khảo sát theo tỷ lệ của từng 
nhóm nói trên trong danh sách tổng thể doanh nghiệp ở từng địa phương. Khảo 
sát sử dụng bảng hỏi trực tuyến và khảo sát qua thư là hai hình thức được sử dụng. 
Nhìn chung, hai hình thức này đều giúp bảo mật tốt danh tính của doanh nghiệp và 
thuận tiện cho người trả lời cung cấp thông tin, đặc biệt là những thông tin nhạy 
cảm mà họ có thể ngần ngại cung cấp nếu tiếp cận qua cách phỏng vấn trực tiếp, ví 
dụ thông tin về các khoản chi phí ngoài quy định. Việc sử dụng hai hình thức khảo 
sát này cũng phù hợp với điều kiện nguồn lực về ngân sách của VCCI và đặc biệt 
phù hợp trong bối cảnh năm 2021 khi dịch COVID-19 khiến hoạt động tiếp xúc trực 
tiếp gặp vô vàn khó khăn. 

GIỚI THIỆU

4 Xem chi tiết tại trang web Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), www.pcivietnam.vn 
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1.3.  Đặc điểm doanh nghiệp phản hồi

Báo cáo này sử dụng bộ dữ liệu từ điều tra doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư 
nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của PCI 2021 với 9.221 
doanh nghiệp phản hồi. Trong đó, có 1.170 doanh nghiệp từng tham gia hoạt động 
đấu thầu, với 154 doanh nghiệp tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở y tế 
công lập. Phần dưới đây mô tả đặc điểm của các doanh nghiệp trả lời khảo sát theo 
loại hình doanh nghiệp, số năm hoạt động, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, 
quy mô và một số đặc điểm khác của doanh nghiệp.

Hình 1.1. Một số đặc điểm của doanh nghiệp trả lời khảo sát (%)
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Như thể hiện trên Hình 1.1, khảo sát có sự tham gia tương đối đầy đủ của các loại 
hình doanh nghiệp, trong đó loại hình chiếm tỷ trọng cao nhất là công ty trách 
nhiệm hữu hạn (64%). Các nhóm doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần và doanh 
nghiệp khác lần lượt chiếm tỷ trọng 9%, 18%, 9% trong tổng số phản hồi.

Khảo sát cũng có sự tham gia trả lời của các doanh nghiệp có thời gian hoạt động 
đa dạng, trải dài từ những doanh nghiệp mới thành lập cho đến doanh nghiệp đã 
hoạt động trên 20 năm. Khoảng 11% doanh nghiệp tham gia khảo sát mới hoạt 
động trong vòng 3 năm gần nhất. Nhóm doanh nghiệp đã hoạt động từ 3-5 năm 
chiếm tỷ trọng cao nhất (28%); tiếp đến là nhóm doanh nghiệp đã hoạt động từ 
6-10 năm (26%). Những doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 20 năm có số 
lượng ít nhất, chiếm 6% tổng số doanh nghiệp.

Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, thương mại dịch vụ là nhóm ngành của đa 
số doanh nghiệp tham gia điều tra (chiếm tỷ trọng 57%), tiếp đến là các lĩnh vực 
xây dựng (20%). Các nhóm ngành còn lại bao gồm công nghiệp, nông nghiệp/lâm 
nghiệp/thủy sản và khai khoáng, với tỷ lệ doanh nghiệp đến từ những lĩnh vực này 
lần lượt là 14%, 8% và 1%.  Đối với những doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu thầu 
y tế công, 73% doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và 27% 
doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Xét theo quy mô vốn, hầu hết doanh nghiệp tham gia khảo sát có quy mô nhỏ và 
vừa (chiếm hơn 90%). Cụ thể, khoảng 48,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát có quy 
mô vốn dưới 3 tỷ đồng; 27,1% doanh nghiệp có quy mô vốn trong khoảng 3-10 tỷ 
đồng; 9% có quy mô vốn trong khoảng 10-20 tỷ đồng. Các nhóm doanh nghiệp còn 
lại có tỷ lệ dưới mức 8%. 

Xét theo quy mô lao động, các doanh nghiệp tham gia khảo sát chủ yếu có quy mô 
lao động dưới 50 người. Cụ thể, có khoảng 55,4% doanh nghiệp tham gia khảo sát 
có dưới 10 lao động, 29,5% doanh nghiệp có 11-50 lao động, 6,8% doanh nghiệp có 
51-100 lao động. Những nhóm doanh nghiệp còn lại tỷ lệ dưới 5%. 

Phần tiếp theo của Báo cáo sẽ cung cấp thông tin về sự tham gia của doanh nghiệp 
vào hoạt động đấu thầu mua sắm công bao gồm doanh nghiệp đã từng tham gia 
đấu thầu mua sắm công trong 2 năm trở lại đây, hình thức lựa chọn nhà thầu, loại 
hàng hóa, dịch vụ cung cấp và đơn vị mời thầu mà doanh nghiệp tham gia trong 
thời gian gần đây nhất.

GIỚI THIỆU
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2.1.  Tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động
đấu thầu mua sắm công

Trong số 9.221 doanh nghiệp tham gia khảo sát, 1.170 doanh nghiệp cho biết đã 
từng tham gia hoạt động đấu thầu, mua sắm công trong 2 năm gần nhất, chiếm 
tỷ lệ khoảng 15%. Tỷ lệ doanh nghiệp “không tham gia” hoặc trả lời “không biết” 
lần lượt là 62% và 23%. Tỷ lệ nhỏ (15%) doanh nghiệp từng tham gia đấu thầu là 
có thể hiểu được bởi tham gia hoạt động đấu thầu, mua sắm công thường đòi hỏi 
các doanh nghiệp phải có kinh nghiệm và năng lực nhất định và chứng minh được 
năng lực ấy đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Phân tích sâu hơn dữ liệu 
khảo sát, nhóm nghiên cứu thấy rằng những doanh nghiệp đã từng tham gia các 
gói thầu, mua sắm công thời gian qua dù phần lớn vẫn là các doanh nghiệp quy 
mô nhỏ (81% có quy mô vốn dưới 10 tỷ và 88% có quy mô lao động dưới 50 người) 
nhưng đa số đã có kinh nghiệm kinh doanh vài ba năm trở lên. Tỷ lệ doanh nghiệp 
hoạt động dưới 3 năm tham gia đấu thầu, mua sắm công chỉ chiếm khoảng 7%.

Hình 2.1. Tình trạng tham gia hoạt động đấu thầu, mua sắm công trong 2 năm 
qua và hình thức lựa chọn nhà thầu gần nhất mà doanh nghiệp tham gia
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Đấu thầu rộng rãi, 57%
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Trong số các doanh nghiệp có tham gia đấu thầu mua sắm công, “Đấu thầu rộng rãi” là 
hình thức lựa chọn nhà thầu có nhiều doanh nghiệp tham gia nhất. Khoảng 57% doanh 
nghiệp đã tham dự hình thức đấu thầu này, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ doanh nghiệp 
tham gia “Chào hàng cạnh tranh” (26%). Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác ít phổ 
biến hơn là “Chỉ định thầu”, “Đấu thầu hạn chế” và “Lựa chọn nhà thầu trong trường 
hợp đặc biệt”, với tỷ lệ doanh nghiệp tham dự lần lượt là 13%, 3% và 1%.  

2.2. Nhóm hàng hóa và dịch vụ doanh nghiệp cung cấp

Khảo sát có đề nghị các doanh nghiệp cho biết họ đã tham gia đấu thầu cung cấp 
các nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể gì, đó có thể là (i) xây lắp  (gồm những công việc 
thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình), (ii) cung cấp 
hàng hóa (chẳng hạn các 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), (iii) dịch vụ 
tư vấn (ví dụ như khảo sát, thiết kế, giám sát quản lý dự án, kiểm toán, đào tạo), và 
(iv) dịch vụ phi tư vấn (như logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt, nghiệm thu chạy 
thử, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ). Kết quả khảo sát cho thấy 43% doanh nghiệp đã 
tham gia gói thầu xây lắp. Đây là loại phổ biến nhất trong số các nhóm hàng hóa/
dịch vụ được khảo sát. Trong khi đó, khoảng 33% doanh nghiệp cho biết đã cung 
cấp hàng hóa, 20% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn, và 8,3% doanh nghiệp 
tham gia khảo sát cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia khảo 
sát cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác không đáng kể.

Hình 2.2. Loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp
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2.3. Đơn vị (bên) mời thầu 

Tổng hợp từ các doanh nghiệp được khảo sát từng tham gia hoạt động đấu thầu 
mua sắm công tại các địa phương thì có khoảng 33% bên mời thầu là nhóm sở/
ngành; 30% bên mời thầu là cơ quan UBND cấp huyện. Tỷ lệ bên mời thầu thuộc 
trường học công lập, cơ sở y tế công lập và cơ quan khác lần lượt là 18%, 14% và 17%.

Hình 2.3. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị nào?
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Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn (%)
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Đối với các doanh nghiệp đã tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho cơ 
sở y tế công lập, khảo sát có đề nghị các doanh nghiệp cho biết thông tin cụ thể 
về các loại gói thầu hàng hóa, dịch vụ. Khoảng 29% doanh nghiệp cho biết tham 
gia cung cấp trang thiết bị y tế, 22% doanh nghiệp cung cấp dược phẩm. Trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 cho đến nay, các loại hàng hóa 
trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19 cũng trở thành một sản phẩm chủ 
yếu trong các gói thầu cho cơ sở y tế. Tỷ lệ doanh nghiệp đã cung cấp loại hàng hóa 
này khoảng 14%. Trong danh sách trả lời khảo sát không có doanh nghiệp nào tham 
gia cung ứng  vắc-xin Covid-19 trong thời gian qua. Điều này hoàn toàn có thể hiểu 
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được bởi các điều kiện để một doanh nghiệp có đủ điều kiện nhập khẩu, kinh doanh 
dịch vụ bảo quản vắc-xin là rất nghiêm ngặt. Tính đến tháng 6 năm 2021, mới có 36 
cơ sở được công nhận có đủ điều kiện để nhập khẩu và bảo quản vắc-xin Covid-19.5 

Ngoài trang thiết bị y tế, dược phẩm, trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch, các 
doanh nghiệp cũng tham gia các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác không 
liên quan trực tiếp đến y tế như các dịch vụ cải tạo, sửa chữa hạ tầng, cơ sở vật chất 
cho cơ sở y tế, các dịch vụ liên quan đến thiết kế, in ấn, cung cấp thiết bị tin học, 
dịch vụ cung cấp thực phẩm hoặc các dịch vụ vệ sinh công nghiệp khác. Số doanh 
nghiệp cung cấp các hàng hóa, dịch vụ này chiếm tỷ lệ 43%, cao nhất trong danh 
sách trả lời khảo sát.

Hình 2.4. Doanh nghiệp tham gia đấu thầu cung cấp loại hàng hóa, dịch vụ 
nào cho cơ sở y tế?
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Trang thiết bị y tế Dược phẩm Trang thiết bị, 
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Ghi chú: Các giá trị trên được tính toán trong phạm vi các doanh nghiệp đã từng tham gia 
đấu thầu cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho các cơ sở y tế công lập trong 2 năm gần nhất.

536 cơ sở đủ điều kiện nhập khẩu, bảo quản vaccine COVID-19, https://covid19.gov.vn/36-co-so-du-dieu-
kien-nhap-khau-bao-quan-vaccine-covid-19-1717350593.htm. Truy cập ngày 22/04/2022.
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3.1.  Đánh giá về việc tham gia đấu thầu 

Trải nghiệm của doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động đấu thầu, mua sắm công 
ở địa phương là thông tin quan trọng nhằm nhận diện các vấn đề cần khắc phục 
trong quy trình đấu thầu hiện tại. Khảo sát này đề nghị các doanh nghiệp cho biết 
những vấn đề chính mà các doanh nghiệp hay gặp phải khi tham gia đấu thầu. 
Như trình bày tại Hình 3.1, khó khăn hàng đầu mà doanh nghiệp gặp phải là thời 
gian chuẩn bị (nộp) hồ sơ dự thầu quá ngắn, với 17% doanh nghiệp phản ánh. Tiếp 
đó là các trở ngại khác như thư mời thầu không công bố rộng rãi (15,9%), điều kiện 
thực hiện hợp đồng quá khó (15,1%). Khoảng gần 14% doanh nghiệp cho rằng họ 
cũng gặp trường hợp bên mời thầu đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm 
nhà thầu khó bất thường, và 11,4% doanh nghiệp nêu vấn đề các tiêu chí phụ đôi 
khi không thỏa đáng. Trong khi đó, một số doanh nghiệp gặp tình trạng khó hoặc 
không mua được hồ sơ mời thầu và các vấn đề khác (cùng tỷ lệ 7,1%). Về tổng thể, 
có tới 41,5% doanh nghiệp tham gia đấu thầu trong 2 năm qua vấp phải một trong 
các vấn đề nêu trên.   

Hình 3.1 Một số hiện tượng doanh nghiệp thường gặp khi tham gia đấu thầu 
mua sắm công tại địa phương (%)
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Điều kiện thực hiện hợp đồng quá khó 

Tiêu chuẩn nhà thầu khó bất thường 

Tiêu chí phụ không thỏa đáng

Vấn đề khác

Khó/không mua được hồ sơ mời thầu

Hiện tượng nêu trên có sự khác nhau như thế nào giữa các doanh nghiệp tham gia 
đấu thầu ở các nhóm cơ quan nhà nước khác nhau? Hình 3.2 chỉ ra những vấn đề 
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trên dường như phổ biến hơn với các doanh nghiệp tham gia các gói đấu thầu được 
chào bởi cơ sở y tế công lập. Với các doanh nghiệp tham gia đấu thầu các gói thầu 
của các cơ sở y tế công lập, 22% trong số họ phản ánh tình trạng thời gian chuẩn 
bị (nộp) hồ sơ dự thầu quá ngắn. Giá trị này là cao nhất khi so với các nhóm doanh 
nghiệp tham gia gói thầu được chào bởi các cơ sở công lập hay đơn vị Nhà nước 
khác. Tương tự, đều có khoảng 20% doanh nghiệp tham gia đấu thầu gói thầu của 
cơ sở y tế công lập đề cập đến trở ngại về điều kiện thực hợp đồng khó khăn và các 
tiêu chuẩn về năng lực nhà thầu khó bất thường. Khoảng 12% doanh nghiệp phản 
ánh tình trạng khó mua được hồ sơ mời thầu. Trong khi đó, doanh nghiệp tham gia 
các gói thầu của trường học công lập thường gặp tình trạng thư mời thầu không 
công bố rộng rãi hơn (24%); và tình trạng xuất hiện tiêu chí phụ không thỏa đáng 
phổ biến hơn ở các doanh nghiệp tham dự đấu thầu mà bên mời thầu là các sở, 
ngành ở cấp tỉnh.  

Hình 3.2. Các hiện tượng mà doanh nghiệp gặp khi tham gia đấu thầu, so 
sánh các nhóm doanh nghiệp theo đơn vị mời thầu
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3.2.  Chi phí ngoài quy định

Một vấn đề lớn thường xảy ra trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là các gói thầu sử 
dụng ngân sách nhà nước, là hiện tượng chi trả chi phí ngoài quy định nhằm thông 
đồng, cấu kết, dàn xếp hoạt động đấu thầu để tạo điều kiện cho một bên thắng 
thầu. Hiện tượng này làm mất đi tính cạnh tranh công bằng, khiến hoạt động đấu 
thầu không còn minh bạch.6

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi muốn tìm hiểu liệu tình trạng chi trả 
chi phí ngoài quy định phổ biến ra sao trong hoạt động đấu thầu hiện nay và lý do 
doanh nghiệp  thực hiện hành vi này là gì. Chúng tôi cũng xem xét sâu hơn vấn đề 
này với các gói thầu của những cơ sở y tế công lập.

Phản hồi từ doanh nghiệp tham gia đấu thầu mua sắm công 

Doanh nghiệp tham gia khảo sát được đặt câu hỏi về mức độ đồng ý của họ với 
nhận định “Chi trả ‘hoa hồng’ là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu”. Chúng tôi 
đã thống kê tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý với nhận định này ở từng địa phương trên 
cả nước và lấy giá trị trung vị để đại diện cho kết quả toàn quốc. Kết quả cho thấy 
khoảng 34,4% cho rằng việc chi trả “hoa hồng” là một yêu cầu bắt buộc để có thể 
trúng thầu (Hình 3.3). Nói cách khác, cứ khoảng 3 doanh nghiệp tham gia đấu thầu 
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6Theo Tiêu điểm kinh tế - Đài truyền hình VTV1, https://vtv.vn/kinh-te/lo-hong-trong-dau-thau-khi-nhung-
con-voi-chui-lot-lo-kim-20211031084151916.htm, truy cập ngày 03/06/2022
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thì có 1 doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định để tăng khả năng 
trúng thầu. Doanh nghiệp tư nhân dường như sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy 
định để tăng cơ hội trúng thầu. Theo kết quả khảo sát năm 2021, có khoảng 36,8% 
ý kiến đồng tình từ khu vực này, cao hơn so với khu vực doanh nghiệp FDI (33,3%). 

 

“Doanh nghiệp phải chi trả các khoản chi phí này để các bước chuẩn bị và 
nộp hồ sơ dự thầu được trơn tru hơn. Có những trường hợp doanh nghiệp 
từ chối không chi trả các khoản chi phí này khiến cho tiến độ hoàn thành 
hồ sơ bị chậm trễ, không nộp được hồ sơ dự thầu gây tổn thất lớn hơn 
khoản chi trả này. Không chỉ vậy, tình trạng “hoạnh họe” của cơ quan liên 
quan cũng gây ảnh hưởng tới dự án, không chi không được”,  chia sẻ của 
một doanh nghiệp tham gia đấu thầu đã trả lời khảo sát.

Dù vậy, như thể hiện tại Hình 3.3, đã có dấu hiệu tích cực là tỷ lệ doanh nghiệp sẵn 
sàng chi trả chi phí ngoài quy định để tăng cơ hội trúng thầu trong khảo sát năm 
2021 đã giảm so với những năm trước đó. Điều này là kết quả của những nỗ lực của 
Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian gần đây, kể 
cả trong bối cảnh dịch COVID-19 song vẫn tập trung xử lý một số vụ việc liên quan 
tới mua sắm đấu thầu trong lĩnh vực y tế.7   

SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

7Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt nam, Bắt Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và một loạt người có liên 
quan, https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/bat-giam-doc-cdc-ha-noi-nguyen-nhat-cam-va-mot-loat-
nguoi-co-lien-quan-553368.html, truy cập ngày 22/4/2022
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Hình 3.3 Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý với nhận định “Chi trả ‘hoa hồng’ là điều 
bắt buộc để đảm bảo trúng thầu”
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Nghiên cứu này cũng thử xem xét liệu việc chi trả chi phí ngoài quy định khác nhau 
ra sao giữa các nhóm doanh nghiệp phân chia theo hình thức lựa chọn nhà thầu 
gần đây nhất mà họ tham gia (bao gồm các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu 
hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp 
đặc biệt và các hình thức khác). Có thể nhận thấy tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng trả 
chi phí ngoài quy định để đảm bảo trúng thầu có mối quan hệ mật thiết với mức 
độ “mở rộng cạnh tranh” của hình thức lựa chọn nhà thầu mà doanh nghiệp tham 
gia. Các doanh nghiệp có xu hướng sẵn sàng chi “hoa hồng” nhiều hơn đối với hình 
thức đấu thầu hạn chế (70%) hay chỉ định thầu (51%) so với các hình thức có nhiều 
nhà thầu tham gia như chào hàng cạnh tranh (40%) hay đấu thầu rộng rãi (27%).
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Chúng tôi cũng đồng thời xem xét nhận định từ các nhóm doanh nghiệp chia theo 
loại hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, và theo cơ quan (bên) mời thầu. 
Nhìn chung, tỷ lệ doanh nghiệp có động cơ chi trả “hoa hồng” để tăng khả năng 
trúng thầu đều khá cao ở các nhóm doanh nghiệp, dao động từ 29% đến 49%. Trong 
đó, các cơ quan chức năng sẽ cần chú ý nhiều hơn đến nhóm dịch vụ phi tư vấn 
hoặc dịch vụ tư vấn và các gói thầu của các cơ sở y tế công lập hoặc trường học 
công lập (Hình 3.4).

Hình 3.4 Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý với nhận định “Chi trả ‘hoa hồng’ là điều 
bắt buộc để đảm bảo trúng thầu”, so sánh theo một số nhóm đặc điểm
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Hộp 1. Lợi dụng loại gói thầu chỉ định thầu thu lợi bất chính từ người 
bệnh và dịch

Ông Nguyễn Nhật Cảm, nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật 
(CDC) Hà Nội trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm máy móc, 
thiết bị y tế với các bên liên quan, giả mạo hồ sơ, chứng thư thẩm định và 
ấn định mức giá gói thầu là 9,54 tỷ đồng trước khi thực hiện quy trình chỉ 
định thầu thông thường. Giám đốc CDC Hà Nội còn chỉ đạo các cán bộ cấp 
dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy 
định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 5,4 tỷ đồng.  

Với sai phạm tại CDC Hà Nội, có thể thấy hình thức chỉ định thầu đã tạo 
điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm do không có sự 
cạnh tranh, chỉ một người mua và một người bán, thủ tục đơn giản. Với 
cơ chế chỉ định thầu, nếu các bên không thực hiện đúng tinh thần trách 
nhiệm và đạo đức thì rất dễ xảy ra tiêu cực. Theo đó trường hợp nhà thầu 
được chỉ định thầu nhưng gian lận, thông đồng, cố tình làm sai lệch hồ sơ, 
sai lệch thông tin nhằm nâng khống giá trị gói thầu để thu lợi bất chính, 
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước thì có thể bị xử lý hình 
sự theo quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, sửa đổi bổ 
sung 2017  tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn: Theo Báo Tiền phong8

Phản hồi từ doanh nghiệp tham gia đấu thầu mua sắm công trong lĩnh vực y tế

Hai năm 2020 và 2021 là giai đoạn đầy thách thức với lĩnh vực y tế. Bên cạnh thách 
thức lớn nhất là phòng chống đại dịch COVID-19, ngành y tế thời gian qua cũng 
đứng trước những bài toán lớn trong việc phòng ngừa và khắc phục những sai 
phạm trong công tác đấu thầu, mua sắm công. Trong bối cảnh đại dịch phức tạp, 
việc đấu thầu nhập các trang thiết bị phục vụ y tế trong thời gian qua trở nên cần 
thiết và được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn 
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8Báo Tiền phong, https://tienphong.vn/bat-bai-sai-pham-dau-thau-thiet-bi-y-te-co-bit-duoc-ke-ho-
post1393620.tpo, truy cập ngày 26/12/2021
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nhiều nguy cơ tiêu cực như các hành vi thông thầu, xây dựng các mối quan hệ sân 
sau, gian lận giá thầu, cấu kết nâng khống giá trị sản phẩm hàng hóa để trục lợi, 
nhà thầu chung chi “hoa hồng” cho chủ đầu tư bên mời thầu, cơ quan quản lý cấp 
trên và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý cần 
xem xét, nghiên cứu và đề ra giải pháp để giảm thiểu tiêu cực.

Kết quả khảo sát chỉ ra tỷ lệ doanh nghiệp đã tham gia các gói thầu của cơ sở y tế đồng 
ý với nhận định “Chi trả ‘hoa hồng’ là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu” khá cao. 
Nếu phân chia doanh nghiệp thành các nhóm theo đặc điểm loại hàng hóa, dịch vụ đã 
cung cấp, dữ liệu cho thấy có tới 50% doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị y tế đồng 
ý với nhận định nêu trong khảo sát về tình trạng chi trả “hoa hồng” để trúng thầu. Tỷ 
lệ này với các nhóm doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị vật tư phòng chống dịch 
và dược phẩm lần lượt là 38% và 33%. Với các loại hàng hóa, dịch vụ khác, tỷ lệ doanh 
nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định cũng lên tới 39%. 

Hình 3.5 Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý với nhận định “Chi trả ‘hoa hồng’ là điều 
bắt buộc để đảm bảo trúng thầu” theo loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho
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Hộp 2. Vụ Việt Á - thu lợi bất chính từ 20 – 25% mỗi đơn hàng

Sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét 
nghiệm COVID-19, Công ty Việt Á dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Phan 
Quốc Việt chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các 
bệnh viện, CDC các tỉnh sử dụng. Theo đó, Phan Quốc Việt thông đồng 
với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, lập hồ sơ chào 
hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để quyết toán theo mức 
giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Cụ 
thể, Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu 
vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit. 
Tính đến nay, công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ 
sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu khoảng 
gần 4.000 tỉ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công 
an, cho biết Phan Quốc Việt đã “bắt tay” với các đối tác để nâng khống giá 
kit xét nghiệm khoảng 45%, qua đó thu về số tiền hơn 500 tỉ đồng. Ông 
Phạm Văn Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình thừa nhận 
đã nhận “hoa hồng” mỗi đơn hàng của Việt Á từ 20% đến 25%. Phạm Duy 
Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, nhận hối lộ số tiền lên tới 27 tỉ đồng. 
Tổng số tiền mà Công ty Việt Á chi “hoa hồng” cho các “đối tác” lên tới 
gần 800 tỉ đồng. Đây là chi phí để Việt Á và các bên liên quan cùng nhau 
bắt tay nâng khống giá kit test xét nghiệm.

Hành vi trên của các đối tượng liên quan được xem là vi phạm nguyên tắc 
công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm 
quy định tại Luật Đấu thầu, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về đấu 
thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh9
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9Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, https://plo.vn/thoi-su/nhung-quan-chuc-nao-dinh-liu-toi-vu-kit-
test-viet-a-1046801.html, truy cập ngày 07/03/2022
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Việc chi trả chi phí ngoài quy định thường là do bên nào chủ động? Khảo sát 2021 
cho thấy có thể là do doanh nghiệp chủ động, do cán bộ phụ trách đấu thầu của 
bên mời thầu, chủ đầu tư gợi ý, thậm chí khi đó đã là “luật bất thành văn” mà doanh 
nghiệp phải tự hiểu khi tham gia đấu thầu. 

Hình 3.6 thể hiện kết quả so sánh câu trả lời của tất cả các doanh nghiệp đấu thầu 
nói chung và doanh nghiệp tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho 
cơ sở y tế. Tỷ lệ doanh nghiệp chủ động tự đưa “hoa hồng” để dàn xếp việc đấu 
thầu lên tới 25,2% (số liệu chung tất cả doanh nghiệp) và 32,8% (nếu chỉ tính riêng 
doanh nghiệp tham gia đấu thầu gói thầu của cơ sở y tế). Tỷ lệ doanh nghiệp gặp 
tình huống cán bộ phụ trách đấu thầu của bên mời thầu, chủ đầu tư gợi ý lần lượt 
là 10,3% (tất cả doanh nghiệp) và 21,3% (cao hơn đáng kể ở gói thầu của cơ sở y 
tế). Đáng lo ngại là có đến 58,9% doanh nghiệp nói chung (và 50,8% doanh nghiệp 
tham gia đấu thầu hàng hóa, dịch vụ y tế) cho rằng lý do trả “hoa hồng” cho cán bộ 
đấu thầu của bên mời thầu, chủ đầu tư là “luật bất thành văn”. Tỷ lệ này càng cao 
cho thấy mức độ phổ biến của chi phí ngoài quy định càng lớn và đã đến mức báo 
động khi hành vi này được xem là điều đương nhiên, là một phần tất yếu “không 
cần phải nói mà ai cũng hiểu” trong công việc.

Hình 3.6. Lý do doanh nghiệp chi trả “hoa hồng” trong hoạt động đấu thầu
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Những con số phản ánh mức độ phổ biến của chi phí ngoài quy định trong hoạt 
động đấu thầu y tế nêu trên là rất đáng quan ngại. Kết quả đó cho thấy hoạt động 
phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua có thể bị một số cá nhân và tổ chức 
lợi dụng để mưu lợi bất chính. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật, làm mất tính 
cạnh tranh lành mạnh của hoạt động đấu thầu mà còn làm giảm hiệu quả công tác 
ứng phó đại dịch của cả nước, làm mất niềm tin của nhân dân, đặc biệt đối với y đức 
của những cán bộ ngành y tế. Hàng loạt vụ việc sai phạm trong đấu thầu của các 
cơ sở y tế khiến nhiều cán bộ ngành y tế bị khởi tố trong thời gian gần đây, trong đó 
có một số lãnh đạo các trung tâm kiểm soát dịch bệnh của các tỉnh, thành phố trên 
cả nước, lãnh đạo cấp vụ, thứ bộ trưởng Bộ Y tế là một cảnh báo nghiêm túc về việc 
cần khắc phục những kẽ hở trong hoạt động đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế… 

Nhìn rộng hơn, y tế có thể chỉ là một trong các lĩnh vực đấu thầu bị phát hiện tiêu 
cực do được đặc biệt chú ý trong 2 năm gần đây. Nhiều lĩnh vực khác như đầu tư, 
xây dựng, giáo dục, tài nguyên môi trường, mua sắm thường xuyên của các cơ 
quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, mua 
sắm của các doanh nghiệp nhà nước… cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai phạm nếu 
không được giám sát chặt chẽ. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của việc 
hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động đấu thầu. Luật Đấu thầu (sửa đổi) 
đang trong thời gian xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp các thủ tục đấu thầu minh 
bạch hơn, hạn chế các tiêu cực trong công tác lựa chọn nhà thầu, làm rõ trách 
nhiệm cá nhân của người đưa ra quyết định lựa chọn hình thức đấu thầu, của người 
đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định và tăng cường quy 
trình, trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động đấu thầu và 
chế tài xử lý vi phạm trong đấu thầu.
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3.3.  Đối xử công bằng trong hoạt động đấu thầu

Không phân biệt đối xử là một trong những nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu mua 
sắm công. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, điều này càng quan trọng hơn 
khi các hiệp định thương mại và đầu tư mà Việt Nam ký kết thông thường đều có 
điều khoản về không phân biệt đối xử trong đấu thầu, mua sắm công. Chẳng hạn, 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) yêu cầu các nước 
thành viên phải tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các quốc gia, 
không ứng xử khác biệt vì lý do nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Bên mời thầu cũng 
không được ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu trong nước hơn so với hàng 
hóa, dịch vụ và nhà thầu nước ngoài. CPTPP và EVFTA cũng đặc biệt khuyến khích 
việc công khai hoạt động mời thầu, kết quả đấu thầu và công khai hợp đồng trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia để tăng cường tính minh bạch.10 

Khảo sát năm 2021 có đề nghị các doanh nghiệp đánh giá về sự công bằng trong 
ứng xử của đơn vị mời thầu tại các địa phương. Cụ thể, đó là câu hỏi về việc liệu 
“trong quá trình tham gia đấu thầu, doanh nghiệp có được cơ quan mời thầu đối 
xử công bằng so với các bên tham gia đấu thầu khác không?” Phản hồi của doanh 
nghiệp sẽ cho thấy nhìn nhận về tính công bằng trong ứng xử của cơ quan mời 
thầu đối với các nhà thầu tham gia đấu thầu.

Đánh giá chung của doanh nghiệp tham gia đấu thầu mua sắm công

Khoảng 46% doanh nghiệp đánh giá cơ quan (bên) mời thầu, chủ đầu tư đã đối xử 
công bằng với các nhà thầu tham gia đấu thầu. Điều này cũng hàm ý hơn một nửa 
số doanh nghiệp kỳ vọng nhận được sự ứng xử công bằng hơn từ phía bên mời 
thầu, chủ đầu tư.

SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

10https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM084158 . Truy 
cập ngày 22/04/2022.
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Hình 3.7. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết được đối xử công bằng khi
tham gia đấu thầu
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Nhìn nhận về việc được đối xử công bằng hay không có sự khác biệt theo quy mô 
và số năm hoạt động của doanh nghiệp. Hình 3.7 ở trên cũng cho thấy các doanh 
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nghiệp quy mô siêu nhỏ và hoạt động dưới 5 năm là những nhóm ít hài lòng hơn 
về cách ứng xử của bên mời thầu so với các nhóm doanh nghiệp khác. Tỷ lệ doanh 
nghiệp hoạt động dưới 3 năm cảm thấy được đối xử công bằng khi tham gia đấu 
thầu chỉ ở mức 26%. Nhóm các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ về vốn và siêu nhỏ 
về lao động cũng chỉ có tỷ lệ lần lượt 36% và 39% cho rằng các nhà thầu được bên 
mời thầu, chủ đầu tư ứng xử công bằng khi đấu thầu.

Phân tích theo hình thức lựa chọn nhà thầu, các nhóm doanh nghiệp có đánh giá 
tương đối khác biệt về mức độ đối xử công bằng. Cụ thể, doanh nghiệp tham gia 
các gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi cảm nhận về sự công bằng tích cực 
hơn đáng kể so với các hình thức đấu thầu còn lại. Khoảng 54% doanh nghiệp tham 
gia đấu thầu gần nhất cho rằng họ được đối xử công bằng khi áp dụng hình thức 
đấu thầu rộng rãi. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng được đối xử công bằng thấp nhất 
đối với hình thức đấu thầu hạn chế (30%). Các hình thức còn lại bao gồm chào hàng 
cạnh tranh, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, tỷ lệ này 
nằm trong khoảng từ 36% đến 43% (Hình 3.8).

Hình 3.8 Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết được đối xử công bằng khi tham gia đấu 
thầu, so sánh hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Chào hàng cạnh canh

Chỉ định thầu

Lựa chọn nhà thầu trong
t/hợp đặc biệt

Đấu thầu hạn chế 30

0 20           40       60

36

39

43

54

0  20           40 60
Tỷ lệ doanh nghiệp (%)

Tỷ lệ doanh nghiệp (%)

SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG



Báo cáo đấu thầu mua sắm công: Từ góc nhìn của doanh nghiệp 37

SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Xem xét ý kiến của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh theo cơ quan mời thầu, chỉ có 
38% doanh nghiệp tham gia đấu thầu các gói thầu của cơ sở y tế cho rằng được đối 
xử công bằng, thấp nhất trong các nhóm doanh nghiệp phân theo cơ quan (bên) 
mời thầu. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá họ nhận được sự đối xử công bằng ở các 
nhóm còn lại cao hơn, nằm trong khoảng từ 43% đến 48%. Đáng chú ý, kết quả khảo 
sát cho thấy có sự tương quan giữa tỷ lệ doanh nghiệp được đối xử công bằng và 
tỷ lệ doanh nghiệp không chi trả chi phí ngoài quy định. Ở những gói thầu ít xảy ra 
tình trạng trả chi phí ngoài quy định hơn thì dường như tình trạng ưu ái đối xử cho 
doanh nghiệp này và phân biệt đối xử với doanh nghiệp khác cũng ít hơn. Điều này 
hàm ý rằng việc tăng cường công khai, minh bạch để giảm động cơ tham nhũng, 
tiêu cực sẽ giúp doanh nghiệp hưởng lợi khi được đối xử bình đẳng trong hoạt động 
đấu thầu.

Hình 3.9 Doanh nghiệp được đối xử công bằng khi tham gia đấu thầu theo cơ 
quan mời thầu và so sánh với doanh nghiệp không sẵn sàng chi trả chi phí 
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Đối với doanh nghiệp đấu thầu mua sắm công trong lĩnh vực y tế

Khoảng trên 30% doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị y tế, dược phẩm hoặc trang 
thiết bị vật tư phòng chống dịch cho rằng họ được cơ quan mời thầu đối xử công 
bằng. Điều này có thể hiểu là có tới 70% doanh nghiệp cho rằng cách ứng xử của 
cơ quan mời thầu là chưa được như kỳ vọng (Hình 3.10). Các doanh nghiệp chưa 
hài lòng với việc tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử trong đấu thầu của cơ 
quan mời thầu trong trường hợp này cũng đa số là doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ 
và mới hoạt động trong vòng 5 năm gần nhất.

Hình 3.10 Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết họ được đối xử công bằng khi tham gia 
đấu thầu, so sánh theo đặc điểm hàng hóa/dịch vụ đã cung cấp
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Quy trình giải quyết các kiến nghị và tố cáo (sau đây gọi tắt là kiến nghị) đóng vai 
trò quan trọng đảm bảo tính minh bạch của hoạt động đấu thầu. Trong khuôn khổ 
khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp 
trong hoạt động đấu thầu. Các câu hỏi được xây dựng xoay quanh các phương 
thức được doanh nghiệp sử dụng để kiến nghị xem xét khi bị đối xử thiếu công 
bằng. Đối với nhóm doanh nghiệp chưa từng gửi kiến nghị hoặc các hình thức 
tương tự, một số lý do khiến doanh nghiệp không kiến nghị cũng được đưa ra để 
doanh nghiệp lựa chọn.  Từ những nhóm câu hỏi trên, cảm nhận của doanh nghiệp 
được chia thành 3 nhóm: (i) phương thức doanh nghiệp kiến nghị xem xét khi bị đối 
xử thiếu công bằng; (ii) giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp; và (iii) lý do doanh 
nghiệp không kiến nghị xem xét.

4.1.  Phương thức doanh nghiệp lựa chọn để giải quyết 
kiến nghị khi bị đối xử thiếu công bằng

Trong trường hợp doanh nghiệp nhận định mình bị đối xử thiếu công bằng trong 
quá trình lựa chọn nhà thầu, họ thường có hai lựa chọn là “không làm gì cả” hoặc 
“kiến nghị xem xét lại kết quả”. Điều khá đáng chú ý là “không làm gì cả” lại là lựa 
chọn của trên 2/3 số doanh nghiệp tham gia khảo sát. Điều này có nghĩa là doanh 
nghiệp vẫn còn dè dặt khi đưa ra kiến nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Phương thức “gửi thư kiến nghị tới bên mời thầu” được 30% doanh nghiệp sử dụng 
trong tổng số 32% doanh nghiệp không đồng ý với kết quả xét thầu. Kết quả này 
chênh lệch lớn với tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận quyết liệt hơn là “gửi 
đơn tố cáo” (2%). Những kết quả này có thể phản ánh doanh nghiệp còn thiếu tin 
tưởng vào các cơ chế giải quyết kiến nghị hiện nay. Đây cũng là một bằng chứng 
cho thấy các cơ quan xây dựng chính sách pháp luật cần tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả của những quy định về giải quyết kiến nghị sau khi có kết quả đấu thầu.
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Hình 4.1 Nếu bị đối xử thiếu công bằng, doanh nghiệp có đề nghị xem xét lại 
kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan hay không

Không làm gì cả

Gửi thư kiến nghị
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Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn (%)

4.2.  Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Để tìm hiểu sâu hơn việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên thực tế, khảo 
sát đặt câu hỏi liệu kiến nghị của doanh nghiệp có được giải quyết thỏa đáng hay 
không. Kết quả trả lời cho thấy khoảng 2/3 số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho 
biết được giải quyết kiến nghị một cách thỏa đáng, còn 1/3 số doanh nghiệp cho 
rằng giải quyết còn chưa thỏa đáng. 

Xét theo số năm hoạt động, doanh nghiệp lâu năm dường như được giải quyết 
vướng mắc thỏa đáng hơn so với doanh nghiệp mới thành lập. Đây là điều tương 
đối dễ hiểu bởi doanh nghiệp lâu năm thường có những kinh nghiệm nhất định 
trong việc nêu kiến nghị, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu cũng như biết cách 
thức theo đuổi, thúc đẩy giải quyết các kiến nghị vướng mắc của mình. Đồng thời, 
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trên thực tế đây cũng là nhóm được cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị (bên mời 
thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền) lưu tâm và chú ý hơn.

Nhìn từ góc độ quy mô lao động và quy mô vốn, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết các 
thắc mắc, vướng mắc được giải quyết thỏa đáng khoảng từ 57% đến 71% và không 
có sự khác biệt quá lớn giữa các nhóm doanh nghiệp. Xem chi tiết tại Hình 4.2.

Hình 4.2 Vướng mắc có được giải quyết thỏa đáng?
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Xét theo hình thức lựa chọn nhà thầu gần nhất doanh nghiệp tham gia, kết quả cho 
thấy tỷ lệ doanh nghiệp có vướng mắc được giải quyết thỏa đáng ở hình thức đấu 
thầu rộng rãi cao hơn đáng kể so với các hình thức còn lại đặc biệt là hình thức lựa 
chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Cụ thể, 76% doanh nghiệp thực hiện gói 
thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi cho biết vướng mắc được giải quyết thỏa 
đáng. Tỷ lệ này đối với các hình thức còn lại bao gồm đấu thầu hạn chế, chào hàng 
cạnh tranh, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt lần lượt là 
69%, 59%, 59% và 38%.

Hình 4.3 Vướng mắc được giải quyết thỏa đáng theo loại gói thầu
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Xét theo loại hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp cung cấp, kết quả cho thấy tỷ 
lệ doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết các khó khăn của doanh nghiệp 
trong hoạt động đấu thầu tại các nhóm doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ tư vấn, xây lắp đều khoảng 73%. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với nhóm doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ phi tư vấn thấp hơn tương đối (68%). Hầu hết các 
doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác cho biết những vướng mắc sau 
khi kiến nghị được giải quyết thỏa đáng.

Nếu phân chia doanh nghiệp theo cơ quan mời thầu của gói thầu, doanh nghiệp 
tham gia hoạt động đấu thầu gần nhất tại cơ sở giáo dục, đào tạo có tỷ lệ được 
giải quyết thỏa đáng cao nhất với 76%. Tỷ lệ này đối với các nhóm còn lại bao 
gồm cơ sở y tế là 74%; sở, ngành 71%; huyện, thị 71%, và cơ quan nhà nước khác 
58%.

 4.3.  Lý do doanh nghiệp không phản ánh kiến nghị 

Khi bị đối xử thiếu công bằng, nhiều nhà thầu lựa chọn im lặng và không nộp hồ 
sơ dự thầu hoặc không tiến hành làm rõ hồ sơ dự thầu. Để tìm hiểu sâu hơn, câu 
hỏi về các lý do doanh nghiệp không kiến nghị xem xét lại khi bị đối xử thiếu công 
bằng được đặt ra. 

Dữ liệu thu thập được cho thấy ba vấn đề đáng lưu ý. Thứ nhất, 37% doanh nghiệp 
tham gia khảo sát cho biết quy trình thủ tục xem xét lại quá phức tạp và 34% doanh 
nghiệp lo ngại về chi phí phát sinh trong quá trình kiến nghị quá tốn kém so với 
những lợi ích mà doanh nghiệp nhận lại. Doanh nghiệp cho biết khi nộp kiến nghị 
xem xét kết quả đấu thầu, đơn kiến nghị của doanh nghiệp bị đẩy “lòng vòng” từ 
cấp này sang cấp khác, từ phòng ban này sang phòng ban khác. Cơ quan chức 
năng không giải quyết ngay, khiến chậm trễ trong xử lý vụ việc. Hệ quả là doanh 
nghiệp mất thời gian, chi phí cũng như công sức để nghiên cứu, theo đuổi vụ việc 
nên sinh chán nản, không muốn kiến nghị.

Thứ hai, có đến 29% doanh nghiệp tham gia khảo sát e ngại về việc tiếp tục bị đối 
xử bất công khi tham gia hoạt động đấu thầu trong tương lai. Trên thực tế, một 
số doanh nghiệp cho biết từng góp ý trực tiếp với chủ đầu tư, đơn vị mời thầu mà 
không làm văn bản kiến nghị gửi tới các cơ quan có thẩm quyền do lo sợ bị đối xử 
bất công trong lần đấu thầu sau. Đây là một phương án được doanh nghiệp cho là 
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an toàn hơn để góp ý, tránh được những rủi ro, chi phí không cần thiết nhưng lại 
không hiệu quả trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề do nhà thầu nêu ra đối với 
đơn vị mời thầu, chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật.

Thứ ba, có 24% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ không tin tưởng vào 
kết quả giải quyết kiến nghị của cơ quan nhà nước. Nhiều nhà thầu phàn nàn về 
việc xử lý kiến nghị, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động mua hồ sơ mời thầu. 
Nhà thầu cho biết nhiều đơn vị mời thầu viện lý do vô lý để không bán hồ sơ mời 
thầu cho nhà thầu, các thông tin nộp hồ sơ dự thầu không rõ ràng, tiêu chí vô lý v.v. 
nhưng không bị xử lý thỏa đáng gây ra tâm lý ngại kiến nghị mặc dù quyền lợi chính 
đáng của nhà thầu bị ảnh hưởng. 

Ngoài ra, 15% doanh nghiệp e ngại các lý do khác bao gồm thời gian kiến nghị xem 
xét lâu, doanh nghiệp ngại phiền hà, doanh nghiệp muốn dùng thời gian đó để 
chuẩn bị hồ sơ dự thầu ở đơn vị khác, kết quả kiến nghị không như mong đợi.

Hình 4.4 Lý do doanh nghiệp không đề nghị xem xét lại khi bị đối xử thiếu 
công bằng trong đấu thầu
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 5.  Phần kết

Khảo sát đấu thầu mua sắm công tại địa phương năm 2021 đã cung cấp 
những đánh giá sơ bộ về hoạt động đấu thầu mua sắm công tại các địa 
phương qua cảm nhận của doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy đây là 
lĩnh vực cần có những cải cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, cả về xây 
dựng và thực thi pháp luật. 

Cụ thể, các doanh nghiệp còn gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình tham 
gia hoạt động đấu thầu mua sắm công tại các địa phương. Một số vấn đề 
còn tồn tại trong quy trình tổ chức đấu thầu, như thời gian chuẩn bị (nộp) 
hồ sơ dự thầu ngắn, thư mời thầu không được công bố rộng rãi, điều kiện 
thực hiện hợp đồng quá khó, bên mời thầu đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và 
kinh nghiệm nhà thầu khó bất thường, các tiêu chí phụ đôi khi không thỏa 
đáng…  Tình trạng chi trả chi phí ngoài quy định để tăng cơ hội trúng thầu 
đã giảm trong năm 2021 so với trước đây, nhưng vẫn ở mức đáng lưu ý. Mức 
độ phổ biến của hiện tượng chi trả chi phí không chính thức đối với đấu thầu 
hạn chế, chỉ định thầu là cao hơn đáng kể so với các gói thầu theo hình thức 
chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi. Trong lĩnh vực y tế công, các 
phát hiện của nghiên cứu khá sát với thực tế các vụ việc được xét xử và đưa 
ra công luận thời gian qua. Bên cạnh đó, hoạt động giải quyết kiến nghị của 
doanh nghiệp tham gia đấu thầu nhìn chung vẫn cần tiếp tục được cải thiện. 
Khá nhiều doanh nghiệp còn dè dặt khi phản ánh kiến nghị các vướng mắc 
liên quan trong quá trình đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Những vấn đề trên có thể là những gợi ý cho việc sửa đổi Luật Đấu thầu năm 
2013. Theo đó, việc sửa đổi Luật cần chú trọng tới việc tăng cường công 
khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm công, và quan trọng 
hơn là tăng cường công tác giám sát thực hiện. Đồng thời, các cơ quan chức 
năng ở địa phương cần chú trọng tới việc giải quyết một cách công bằng, 
thoả đáng các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Từ kết quả nghiên cứu, dưới đây là một số đề xuất để nâng cao hiệu quả, hiệu 
lực của hoạt động đấu thầu mua sắm công tại địa phương trong thời gian tới: 

   Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến văn bản pháp luật về đấu thầu mua 
sắm công để các doanh nghiệp nắm bắt được đầy đủ và chính xác các quy 
định pháp luật, từ đó có thể tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan, cũng 
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như có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình tham gia 
hoạt động đấu thầu mua sắm công. 

   Đẩy mạnh các hoạt động đấu thầu trực tuyến (e-procurement) và công 
khai minh bạch các thông tin, điều kiện dự thầu thông qua nâng cấp công 
nghệ và đẩy mạnh sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và doanh 
nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống, lấy ý kiến và triển khai sửa đổi 
các nội dung trên website đấu thầu trực tuyến. Hiện nay, quá trình thực hiện 
lựa chọn nhà thầu qua mạng còn khó khăn do Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia còn thường xuyên bị lỗi; quy trình cài đặt vào máy tính cá nhân để sử dụng 
trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu còn phức tạp;  dung lượng tập tin 
tải lên cho phép thấp khiến nhà thầu không nộp được hồ sơ dự thầu; thông tin 
thông báo của hệ thống đến Bên mời thầu và nhà thầu khó tiếp cận; chưa có 
tính năng thông báo qua tin nhắn đến cho nhà thầu tham dự khi có yêu cầu 
làm rõ hồ sơ dự thầu trong khi thời hạn làm rõ thường ngắn dẫn đến nhiều nhà 
thầu mất cơ hội tham gia thầu.

   Tăng cường đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động 
đấu thầu. Hiện nay các hình thức lựa chọn nhà thầu như chỉ định thầu đã bộc 
lộ nhiều kẽ hở cho tiêu cực, đơn cử như tình trạng lợi dụng cơ chế chỉ định 
thầu thông qua việc chia nhỏ các gói thầu và lợi dụng các mối quan hệ để 
trúng thầu theo hình thức này gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà 
nước. Các hình thức đấu thầu như đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh 
cần được khuyến khích nhiều hơn nhằm làm giảm tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng 
chi phí không chính thức cũng như tăng tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu.

   Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu 
thầu ở địa phương khi để xảy ra các sai sót, sai phạm về đấu thầu thuộc phạm 
vi quản lý trên địa bàn.

    Cần tiếp tục xử lý nghiêm khắc các vụ việc các cán bộ vi phạm pháp luật, 
vòi vĩnh doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức để trúng thầu. Tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện các quy tắc đạo đức đối với cán bộ phụ trách đấu 
thầu, đặc biệt đối với đấu thầu y tế công, khuyến khích bên mời thầu xây dựng 
sổ tay hướng dẫn quy trình đấu thầu cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với đấu 
thầu trực tuyến qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

  Trong thời gian tới, Luật Đấu thầu sửa đổi cần quy định rõ hơn về các 
trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, đặc biệt là các trường hợp 
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khẩn cấp như khắc phục thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu và pháp luật khác có liên quan, bổ sung quy định cụ thể về trình tự 
thực hiện chỉ định thầu để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây 
ra do các sự cố bất khả kháng, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện đồng bộ 
với các quy định của pháp luật khác có liên quan (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, 
Luật Đầu tư công). Giảm trần giá trị áp dụng chỉ định thầu về hạn mức tương 
đương với quy định của các tổ chức quốc tế và các hiệp định thương mại tự do 
mà Việt Nam vừa ký kết.

   Để tránh việc ưu ái và khuất tất trong đấu thầu, tất cả các gói thầu cần 
được bắt buộc chia sẻ thông tin đấu thầu như Báo Đấu thầu, Hệ thống 
mạng đấu thầu Quốc gia và các kênh thông tin của Bộ ngành, lĩnh vực, địa 
phương…, qua đó hạn chế tối đa hiện tượng nhà thầu không tiếp cận được hồ 
sơ mời thầu của bên mời thầu, thông tin gói thầu, tiêu chí của gói thầu...  Quá 
trình tổ chức đấu thầu được công khai trên các kênh thông tin của địa phương, 
cơ quan phụ trách và Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia nhằm tăng tính minh 
bạch.

   Cân nhắc có sự giám sát của một bên độc lập như hiệp hội ngành nghề, 
báo chí… Chẳng hạn, đối với các gói thầu về y tế, bên giám sát có thể là đại 
diện từ Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc, hoặc đại diện của Hiệp hội Y tế. Thông 
tin về các gói thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và nhà thầu trúng thầu, hợp đồng… 
cần công khai kịp thời để báo chí, người dân và các tổ chức xã hội có thể tiếp 
cận và giám sát.

   Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với cơ quan, tổ chức 
công mời thầu mua sắm, đấu thầu công, cơ quan quản lý nhà nước. Thường 
xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao năng 
lực chuyên môn, nhận thức và đạo đức của các cán bộ, công chức tham gia tổ 
chức đấu thầu mua sắm công tại địa phương. 

   Luật Đấu thầu sửa đổi cần bổ sung cơ chế giải quyết kiến nghị độc lập với 
bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền bởi việc giải quyết kiến nghị 
trong đấu thầu do một tổ chức độc lập thực hiện là thực sự cần thiết và cấp 
bách để tăng cường tính công khai, minh bạch, công bằng và có hiệu lực trong 
hoạt động đấu thầu.  
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