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1. Ngày 3/9/2008, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư ban hành quyết định số 
1118/2008/qđ-bKh về việc ban 
hành mẫu hồ sơ mời thầu mua 
sắm hàng hóa. Đây là mẫu hồ sơ mời 
thầu áp dụng cho gói thầu mua sắm 
hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay 
thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 
kèm theo nếu có) của các dự án thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 
khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng 
rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và 
quốc tế. Khi thực hiện các hình thức 
lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có 
thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. 
Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, 
nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp 
dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu 
cầu của nhà tài trợ. Khi áp dụng mẫu, 
cần căn cứ vào tính chất của từng gói 
thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở 
đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công 
bằng, minh bạch và hiệu quả kinh 
tế; không được đưa ra các điều kiện 
nhằm hạn chế sự tham gia của nhà 
thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một 
hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh 
tranh không bình đẳng. Quyết định 
này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày 
kể từ ngày đăng Công báo và thay 
thế Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH 
ngày 22/5/2007 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu 
mua sắm hàng hóa.

2. Ngày 05/9/2008, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành chỉ thị số 27/2008/ct-
ttg về việc chấn chỉnh công tác 
đấu thầu sử dụng vốn nhà nước. 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: các Bộ, 
ngành và địa phương khẩn trương rà 
soát để sửa đổi, bãi bỏ các văn bản 
hướng dẫn thực hiện đấu thầu không 
phù hợp, trái với quy định hoặc ban 
hành văn bản hướng dẫn mới phù hợp 

với quy định của pháp luật về đấu thầu 
nếu thấy cần thiết. Các văn bản hướng 
dẫn về đấu thầu của Bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp sau khi ban 
hành phải được gửi đến cơ quan quản 
lý nhà nước về đấu thầu để theo dõi 
quản lý. Thực hiện nghiêm chỉnh quy 
định về các mốc thời gian trong đấu 
thầu từ khâu cung cấp thông tin, đánh 
giá, trình, thẩm định và phê duyệt các 
nội dung trong đấu thầu nhằm đẩy 
nhanh tiến độ của dự án, bảo đảm 
chất lượng của dịch vụ, hàng hóa và 
công trình theo yêu cầu. Thực hiện 
nghiêm túc việc phân cấp trách nhiệm 
trong đấu thầu theo quy định. Tăng 
cường vai trò trách nhiệm của chủ đầu 
tư theo hướng tạo sự chủ động, linh 
hoạt trong việc tố chức thực hiện đấu 
thầu. Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh việc 
lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch 
đấu thầu, không chia nhỏ gói thầu để 
tổ chức chỉ định thầu, lựa chọn hình 
thức hợp đồng không phù hợp với 
gói thầu dẫn đến phải điều chỉnh gây 
chậm trễ tiến độ, lãng phí tiền của Nhà 
nước; tránh phê duyệt kế hoạch đấu 
thầu cho từng gói thầu khi có đủ điều 
kiện để phê duyệt kế hoạch đấu thầu 
cho toàn bộ dự án. Tăng cường công 
tác kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt 
chẽ hoạt động đấu thầu trong phạm 
vi Bộ, ngành, địa phương để kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi 
phạm pháp luật về đấu thầu (nếu có). 
Chấp hành nghiêm túc quy định xử 
lý vi phạm về đấu thầu; kịp thời kiểm 
điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức 
không thực hiện hoặc thực hiện không 
đầy đủ các quy định của pháp luật về 
đấu thầu và gửi thông tin xử lý vi phạm 
về đấu thầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư để tổng hợp theo quy định. Chỉ thị 
này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày 
đăng Công báo.

3. Ngày 15/9/2008, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành quyết định số 

127/2008/qđ-ttg về trợ cấp khó 
khăn đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang 
có mức lương thấp, đời sống khó 
khăn. Theo đó, kể từ ngày 1/10/2008, 
thực hiện trợ cấp khó khăn với mức 
270.000 đồng/người, trả theo kỳ 
lương trong 3 tháng (tháng 10, 11, 
12/2008) cho cán bộ, công chức, viên 
chức và người hưởng lương thuộc lực 
lượng vũ trang có mức lương thấp, 
đời sống khó khăn có hệ số lương 
hiện hưởng từ 3,00 trở xuống, gồm: 
Cán bộ, công chức (bao gồm cả công 
chức dự bị) trên toàn quốc thuộc biên 
chế hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước; viên chức thuộc biên chế hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước và các 
nguồn thu sự nghiệp theo quy định 
của pháp luật làm việc trong các đơn vị 
sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc biên chế 
nhà nước và hưởng lương theo bảng 
lương do Nhà nước quy định được cấp 
có thẩm quyền cử đến làm việc tại các 
hội, các tổ chức phi Chính phủ... đặt 
tại Việt Nam; cán bộ chuyên trách và 
công chức ở xã, phường, thị trấn; giáo 
viên mầm non trong biên chế và giáo 
viên mầm non hợp đồng; cán bộ y tế 
xã, phường, thị trấn hưởng lương theo 
quy định hiện hành; người làm công 
tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu; quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân viên 
chức hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước thuộc Quân đội nhân dân Việt 
Nam; hạ sĩ quan, công nhân, nhân viên 
công an hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước thuộc Công an nhân dân 
Việt Nam…Trợ cấp khó khăn được 
tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và 
không dùng để tính đóng, hưởng bảo 
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Quyết 
định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng Công báo.
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