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Ban Quản lý dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua 
sắm chính phủ (e-GP) theo hình thức đối tác công tư (thuộc 
Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và PwC Việt 
Nam ký Hợp đồng Tư vấn Giao dịch cho Dự án e-GP đầu tư 

theo hình thức PPP 
 
Ký kết Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Tư vấn giao dịch lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án e-GP giữa 
Ban Quản lý dự án e-GP (thuộc Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và Công ty PwC 

Việt Nam 
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2015. Ban Quản lý dự án e-GP (thuộc Cục Quản lý Đấu thầu, 
Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) 
ký kết hợp đồng cung cấp Dịch vụ Tư vấn giao dịch cho Dự án ứng dụng thương mại điện tử 
trong mua sắm Chính phủ (Dự án e-GP) được đầu tư theo hình thức PPP. 
 
Dự án e-GP được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch tổng thể xây dựng Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia cho hoạt động mua sắm công trên phạm vi cả nước. Hệ thống đấu 
thầu qua mạng tổng thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường 
cạnh tranh, công bằng và minh bạch cho các nhà thầu, tiết kiệm được thời gian và chi phí cho 
các bên tham gia. Với yêu cầu “tiên phong” trong cả lĩnh vực đấu thầu qua mạng cũng như mô 
hình đầu tư theo hình thức PPP, Dự án e-GP có những tính phức tạp đặc thù và yêu cầu phải 
có tổ chức tư vấn giao dịch có nhiều kinh nghiệm trong cả hai lĩnh vực mà Dự án đi tiên phong. 
 
Công ty tư vấn được lựa chọn sẽ hỗ trợ Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch & Đầu tư chuẩn bị 
hồ sơ mời thầu, đánh giá các hồ sơ dự thầu cũng như hỗ trợ quá trình đàm phán, lựa chọn nhà 
đầu tư cho Dự án. Gói thầu thuê tuyển tư vấn giao dịch nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ đối 
tác công tư (P3SP) do ADB và AFD đồng tài trợ. Quá trình lựa chọn tư vấn tuân thủ quy trình 
đấu thầu của ADB và các quy định về đấu thầu của pháp luật Việt Nam. Kết thúc quá trình lựa 
chọn nhà thầu, Công ty PwC Việt Nam, thuộc mạng lưới các công ty PwC toàn cầu - một trong 
những tên tuổi tư vấn hàng đầu thế giới hiện nay, được xác định là nhà thầu trúng gói thầu nêu 
trên. 
 
Sau khi Hợp đồng được ký kết, với sự tư vấn của PwC Việt Nam, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế 
hoạch & Đầu tư kỳ vọng sẽ lựa chọn được Nhà đầu tư phù hợp cho Dự án e-GP nhằm từng 
bước phát triển Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cũng như góp phần giúp Chính phủ Việt 
Nam có thêm thực tiễn phát triển mô hình đầu tư theo hình thức PPP trong thời gian tới. 
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Ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu cho 
biết: “Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của một dự án trọng điểm giúp thay đổi tương lai hoạt 
động mua sắm công tại Việt Nam. Tôi tin rằng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về hợp 
tác công tư (PPP) và mua sắm chính phủ trực tuyến, PwC Việt Nam sẽ hỗ trợ Cục Quản lý Đấu 
thầu tìm được đơn vị tốt nhất xây dựng hệ thống này.” 
 
Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam: “Chúng tôi rất vinh hạnh được Cục 
Quản lý Đấu thầu lựa chọn hợp tác trong dự án trọng điểm này. Một đội ngũ chuyên gia từ 
nhiều quốc gia thuộc mạng lưới PwC toàn cầu phối hợp cùng công ty luật LeadCo Việt Nam đã 
được tập hợp để tham gia dự án. Tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ có tác động tích cực và lâu 
dài tới năng suất và hiệu quả của hoạt động mua sắm công tại Việt Nam.” 
 
– HẾT THÔNG CÁO –  

 

 
Thông tin cho tòa soạn 
 
Các công ty PwC giúp các tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. Chúng tôi là một 
mạng lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 195.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các 
dịch vụ kiểm toán và bảo đảm, tư vấn thuế và luật, tư vấn quản lý hoạt động và các thương vụ 
chất lượng cao. 
 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh năm 1994. Đội ngũ chuyên 
gia của chúng tôi với hơn 750 nhân viên người Việt Nam và nhân viên nước ngoài am hiểu sâu 
sắc nền kinh tế của Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách về đầu tư, thuế, pháp luật, 
tài chính và kế toán của Việt Nam. Chúng tôi còn có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại 
Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp giấy phép có trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và một Chi nhánh 
tại Hà Nội. 
 
Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ 
chuyên gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần 
thiết cho khách hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp 
dịch vụ toàn diện cho khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á 
và các khu vực khác trên toàn thế giới. Hãy cho chúng tôi biết điều gì quan trọng với bạn và tìm 
hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi tại trang web www.pwc.com/vn. 
 
PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, mỗi công ty 
thành viên là một pháp nhân độc lập. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi 
tiết. 
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