
DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH VÀ 
QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

HỘI THẢO ĐÀO TẠO

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ 
TRONG BẢO DƯỠNG THƯỜNG 

XUYÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÓ 
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN VỀ PHÁT TRIỂN



HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH 

ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG
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ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ?
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Đấu thầu cộng đồng 

là quá trình lựa chọn 
nhà thầu

- Một tổ chức đoàn thể;

- Nhóm hộ gia đình; hoặc

- Nhóm người dân địa

phương

Thực hiện gói thầu bảo 

dưỡng thường xuyên 

đường giao thông thuộc 

nguồn vốn của dự án xây 

dựng cầu dân sinh và 

QLTS đường địa phương



VÌ SAO THỰC HIỆN ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG?
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Tạo điều kiện 
để người dân 
trực tiếp tham 
gia thực hiện 

hoạt động bảo 
dưỡng thường 

xuyên 
đường…người 
hưởng lợi từ 
tuyến đường 
giao thông

Người dân địa 
phương có thêm 
việc làm, sử dụng 
được lao động 
địa phương, góp 
phần tăng thu 
nhập và trực tiếp 
xóa đói giảm 
nghèo cho cộng 
đồng địa phương

Tăng cường 
quyền làm chủ 
của người dân 
địa phương và 
tính bền vững 
của công trình



NHỮNG AI THAM GIA ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG?
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CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ XÃ HỘI

• Hội nông dân

• Hội Cựu Chiến binh

• Hội Phụ nữ; và 

• Đoàn thanh niên

NHÓM HỘ GIA ĐÌNH

NHÓM NÔNG DÂN



ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG?
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• ít nhất 50% thành viên đồng ý tham gia 
đấu thầu

• Đủ thời gian lao động và kinh nghiệm

ĐỐI VỚI 
TỔ CHỨC, 
ĐOÀN THỂ 

XÃ HỘI 
TRONG XÃ

• Là người dân địa phương

• Người đại diện không trong thời gian 
chấp hành án

• Có đủ thời gian lao động, kinh nghiệm 

ĐỐI VỚI 
NHÓM HỘ, 

NGƯỜI 
DÂN 

TRONG XÃ



SỰ HỖ TRỢ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

7

Xây dựng hồ

sơ mời thầu
(ngắn gọn, dễ hiểu

và công khai rõ đơn

giá thực hiện)

Phê duyệt hồ sơ, 

hỗ trợ ban Giám

sát cộng đồng

hoặc đơn vị xem

xét hồ sơ thầu

Công khai các

hồ sơ mời thầu

và giá cả

Công bố đơn

vị/nhóm/tổ

chức trúng

thấu



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG 

ĐỒNG 

CHỦ ĐẦU TƯ



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG – CHỦ ĐẦU TƯ
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Bước 1

Công bố

công khai

về gói

thầu

Khối lượng công việc

Các đòi hỏi về kỹ thuật và tần xuất

thực hiện

Thời gian thực hiện

Giá gói thầu

Yêu cầu chất lượng

Thời hạn đăng ký tham gia dự thầu



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG – CHỦ ĐẦU TƯ
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Bước 2: Lựa
chọn nhà
thầu cộng
đồng và

thương thảo
hợp đồng

Lựa chọn nhà thầu có giá thấp
nhất (nếu có nhiều nhà thầu) hoặc
thương thảo với đại diện của bên
dự thầu (nếu chỉ có một nhà thầu) 
về:

• Khối lượng công việc cần làm

• Giá trị được thanh toán (ngày công lao động)

• Giờ giấc làm việc và thời gian hoàn thành công 
việc;

• Chất lượng công việc phải đạt được và điều 
kiện nghiệm thu;

• Danh sách người dân cam kết tham gia thực 
hiện công việc.



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG – CHỦ ĐẦU TƯ
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Sau khi thương

thảo đi đến thống

nhất đơn vị trúng

thầu với sự

chứng kiến của

Ban Giám sát

cộng đồng



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG 

ĐỒNG

NGƯỜI DÂN



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG – NGƯỜI DÂN
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Giá dự thầu

Điều kiện thực hiện gói

thầu căn cứ trên khối

lượng công việc, yêu cầu

kỹ thuật, nguyên vật liệu

và ngày công lao động mà

bên chủ đầu tư đã thông
báo



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG – NGƯỜI DÂN
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Danh sách nhân lực cam kết
thực hiện công việc

Kinh nghiệm của các nhân

lực và trình độ tay nghề

Các nguyên vật liệu và công
cụ lao động

Cách thức thực hiện công
việc



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG – NGƯỜI DÂN
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Cử đại diện đăng 

ký dự thầu, thương 

thảo và ký kết khi 

được lựa chọn



CÁC BƯỚC ĐẤU THẦU CỘNG ĐỒNG – NGƯỜI DÂN
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Chuẩn bị nguyên

vật liệu, lao động

để thực hiện gói

thầu theo yêu cầu

kỹ thuật và thời

gian ghi trong hợp

đồng

Đề nghị cung cấp

các mẫu chứng từ:

-Bảng chấm công

-Giấy mua nguyên

vật liệu; và/hoặc

-Giấy tờ nghiệm thu

Tổ chức thi công thực hiện 

công trình theo yêu cầu kỹ 

thuật của chủ đầu tư



MẪU THƯ MỜI THẦU CỘNG ĐỒNG
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Cảm ơn đã chú ý lắng nghe!


