
TONG CONG TY 
BIfU DIN VIET NAM 

So: /QD-BDVN 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA WET NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phñc 

Ha Nôi, ngày tháng . näm 2019 

QUYET D!NH 
V/v phê duyt dr toán mua sm và ké ho.ch hra chçn nhã than dir an "Thuê djch vu 

tir van pháp 1 thtrè'ng xuyên cho Tong cong ty Bun din Vit Nam nàm 2019" 

TONG GIAM DOC TONG CONG TY BUU DIN VIET NAM 

Can cir Quyt djnh s 09/QD-BTTTT ngây 06/1/2015 cüa Bô tru1ng B Thông 
tin và Truyn thông ye vic To chirc 1ui Tong Cong ty Buti din Vit Nam; 

Can cü Diu 1 t chirc và hot dng cüa T&ig cOng ty Buu din Vit Nam duçc 
phê duyt tai  Quyt djnh s 1538/QD-BTTTT ngày 01/9/2016 cüa B tnrmg B 
Thông tin và Truyn thông; 

Can cü Quy djnh v phân cp üy quyn trong cOng tác du tu, mua stm và stra 
chtta tài san cña Tng cOng ty Bini din Vit Nam ban hành kern theo Quyêt djnh so 
207/QD-BDVN-HDTV ngáy 14/10/2016 cüa Hi dong thânh viên Tong cong ty Buu 
din Vit Nam và Quyët djnh sO 1627/QD-BDVN ngày 27/10/2016 cUa Tong giám 
d6c Tong Cong ty Bixu din Vit Nam; 

Can efr Quy ch të chirc 1ira ch9n nhà thu cung c'ip nguyen 1iu, nhiên 1iu, vt 
lieu, vat tir, dich vu tir van, dich vu phi tu van dê dam bao tinh lien tue cho hoat dOng 
san xuât, kinh doanh vã mua sam nhäm duy tn ho?t dng thithng xuyên cUa Tong cong 
ty di.rçrc ban hanh theo Quyêt djnh so 282/QD-BDVN-HDTV ngày 27/10/2016 và 
Quyêt djnh sO 29/QD-BDVN-HDTV ngày 21/3/2017 cüa Hi dông thành viên Tong 
Cong ty Biru din Vit Nam; 

Can cir chü trwmg mua sm dã duçic T6ng giám dc Tng cOng ty phê duyt tai 
Ti trInh sO 23 8/TTr-VP ngày 09/4/2019 cüa Van phông Tong cong ty; 

Xét T trInh s 269/TTr-VP ngãy 19/4/2019 cüa Van phOng v vic trinh phê 
duyt dir toán chi phi, ké hotch hra chQn nhà thâu và nhà thâu dê nghj chi djnh thâu dê 
th?c hin dir an "Thuê djch vi tu van pháp 1 thu&ng xuyên cho Tong cong ty Bmi 
din Viét Nam nam 2019"; 

Xét d nghj cüa Tnxrng Ban K hoch DAu tir, 

QUYET IMNH: 

Din 1. Phé duyt dr toán mua sm và k hoch hra ch9n nhà thu dir an "Thuê 
djch vi tu van pháp l thu&ng xuyen cho Tong cOng ty Bru din Viêt Nam näm 2019" 
vâi các ni dung chü yêu sau: 

1. Ten dir an: Thuê djch vi1 tu vn pháp 1 thiimg xuyên cho Tng cOng ty Bmi 
din Viêt Nam näm 2019. 

2. Chü du tu: Tng cOng ty Biru din Vit Nam 

3. Miic tiêu: Thuê tu vn pháp 1 thithng xuyên d h trçi b phn pháp ch cüa 
Van phOng Tong cOng ty thirc hin nhim v Länh do Tong cOng ty giao. 



4. Phm vi và ni dung cong vic 

- Cung cp cho nhüng van bàn pháp 1ut dã ban hành Co lien quan dn hoat dng 
kinh doanh cüa Tong cong ty; Tii van, dê phOng rüi ro các van de pháp 1 phát sinh khi 
các van bàn pháp lust mi có ành hiRing den hoat dng SXKD cUa Tong cong ty. 

- Tr vn, cung c.p các kiên pháp l trong linh vrc s0 hüu trI tu cüa T6ng 
cOng ty. 

- Tix vn và thm djnh tInh pháp l di vó'i các Hçip dng &rçYc k kt gitta Tng 
cOng ty va dôi tác; Dixa ra kiên pháp l bang van bàn ye tInh hp pháp tirng vi vic 
theo yêu câu cüa Tong cOng ty (nêu can). 

- Süa di, soon thão hoàn thin mt s mu hcp dng kinh t thông ding, ap 
diing trong Tong cong ty Buu din Vit Nam theo yêu câu cüa Tong cong ty. 

- Rà soát và cung cp các kin pháp l dôi vâi các van bàn, tài lieu diiçic ban 
hành nôi b, các van bàn ban hành rabên ngoài phãt sinh tir qua trinh hott dng, quãn 
l diêu hành cüa Tong cOng ty; dê xuât sira dOi nêu can thiét. 

- Phi hçip rà soát các quy djnh ni b cüa Tng cong ty trong trng linh vrc (lao 
dng tin krcmg, kê hoach dâu tu, tài chInh, kê toán... ), có kiên dê xuât diêu chinh, 
bO sung cho phU hcip vài hoat dng cüa Tong cong ty. 

- Tii vn vic t chirc trin khai cOng tác pháp ch cña Tng cOng ty. Ph& hçip 
trong cong tác phô biên giáo diic pháp lutt cho di ngü can b lam cong tác pháp chê 
cüa Tong cong ty. 

- Xây drng d clxang b cm nang phãp l dung trong ni b Tng cong ty (mang 
tinh djnh hiRing cüa Tong cOng ty cho các &in vj thành viên nãm duçic ca bàn each thüc 
thirc hin, quy trInh cn lam trong qua trInh hoat dng); Xây dimg ciii the c.m nang chi tiêt 
ye hçip dng và xay dirng hçip dOng trong Tong cOng ty Bi.ru din Vit Nam. 

(Chi tiê't theo Phy lyc s 1 dInh kèm). 

5. Tng dir toán mua sm (sau thud GTGT): 396.000.000 dIng. 
(ChitiIttheoPhulucs2dInh kern). 

6. Ngun v6n: Chi phi san xutt kinh doanh tp trung tai  Tng cOng ty Bru din 
Vit Nam 

7. Th?ii gian thirc hin dir an: 12 thang. 

8. Kê hoch 1ira chon nhà thu 

TT Ten gói thu 
Giágói 

thâu 
(dng) 

Nguôn von 

HInh 
thücvà 
phirong 
thirc hra 

ch9n 
nhã 
thu 

Thôi 
gian 

bat dãu 
lira 

chçn 
nhà 
than 

Loai 
hçip 
dông 

Thôi 
* 

thirc 
hin 

dông 

Thue djch vi lit 
vn phap 1)" 

thu&ng
xuyen 

cho TOng cOng 
ty Biru din Vit 
Nam nàm 2019 

396.000.000 

Chi phi 
SXKD tçtp 
trung tal 
Tng cOng 
ty Buu din 
Viêt Nam 

. Chi dinh 
thu 

2 
nàm 
2019 

dong 
trQn 
gói 

12 
thang 

Tng giá gói than 396.000.000 



Diêu 2. Giao Van phOng Tng cong ty phê duyt nhà thu dnghj chi djnh thu; 
t chirc 1ira chn, phê duyt kêt qua chi djnh thâu; hoàn thin, k kêt hçip dông vài nhã 
thâu tritng thâu; to chirc triên khai giám sat, nghim thu kêt qua thirc hin hçp dong 
theo quy djnh. 

Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu 1c k tr ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông, Trrncng các Ban: K hoach Dtu tir, Tài chiinh K toán 
và Thu trithng các do'n vj lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./ 

Noinhân: 
- Nhu Diêu4; 
- HDTV (de b/c); 
- TGD, các PTGD; 
- Van phông; 
-Luu:VT,KHDT. 

,4rq -.A354 

KT. TONG GIAM oOc 
PHO TONG GIAM DOc 

 

Nguyn Minh Dfrc 



PHIJ LUC sO 1: PHAM VI, NQI DUNG CONG VIC 
(Kern theo Quyt djnh s 4G /QD-BDVN ngày Zf  /5/2019) 

TT Noi dung 
S hrong chuyên 

gia (ngn'oi) 
Thöi gian 
thuc hiçn 

Ghi chu 

I Ni dung cong vic 

Phn vic 1: Tir vn pháp 1 cho Tong cOng ty 

1 
Cung cp cho TCT, khi thrcrc TCT yeu cu, 
nhftng van ban pháp 1ut dä ban hành có lien 
quan dn hott dng kinh doanh cüa TCT 

12 thãng 

2 

Ctp nhtt và cung cp nhtng van bàn pháp 
lutt mâi nht diu chinh các hojt dng kinh 
doanh cüa T6ng cong ty djnh k' hang tháng 
hotc theo yeu Tix vn, d phOng rài ro các 
vn d pháp 1 phát sinh khi các van bàn 
pháp 1ut mài có ãnh hrning dn hot dng 
SXKD cüa Tërng cong ty. 

3 

Tti vAn và thAm djnh tInh pháp l di vi các 
Hçip dng thrçrc k kt giüa Tng cong ty và 
di tác ; Dua ra kin pháp l btng van bàn 
v tInh hcp pháp tfrng vi vic theo yeu c.0 
cüa TCT (nu can). 

Sira di, so?n thão hoàn thin mt so mâu 
hçp dng kinh t thông ding, ap dirng trong 
Tng cong ty Bixu din Vit Nam theo yeu 
cu cUa Tng cong ty. DI 

Ni 
Phãn vic 2: Xây dtrng hoàn thin rnãng pháp ch trên toàn Tong cong ty 

1 

- Tu vAn vic t chirc trin khai cong tác 
pháp ch cüa Tng cong ty. Ph& hçTp trong 
cong tác ph bin giáo diic pháp lust cho di 
ngü can b lam cOng tác pháp ch cüa TCT. 

12 tháng 

2 

Xây drng ct cixng b cm nang pháp l 
dung trong ni b Tng cOng ty (mang tmnh 
djnh huàng cUa TCT cho các do'n vj thàrih 
vien nAm duçic cci bàn each thirc th%rc hin, 
quy trInh c.n lam trong qua trInh hot dng); 
Xây drng ci,i th cAm nang chi ti& v hcip 
dng và xây dung hqp dng trong Tng cong 
ty Buu din Vit Nam. 

TY'\ 
N 



TT Noi dung 
S Iu'o'ng chuyên 

.. 
gia (ngtrm) 

Thôi gian 
thiyc hicn 

Ghi chu 

Phn vic 3: Tur vn chuyên sãu theo linh viuc 

1 
Tu van, cung cp các kin pháp 1 trong 
linh virc si hüu trI tu cUa Tng cong ty. 

12 tháng 

2 

Sira d&, soin tháo hoàn thin mt s mu 
hçp dng kinh t thông d%lng, áp diing trong 
Tng cOng ty Buu din Vit Nam theo yêu 
cu cUa Tng cOng 

Y 
Rà soát va cung cap các kiên pháp 1 dôi 

v6i cac van bàn, tài lieu duçic ban hành nôi 
b, các van bàn ban hành ra ben ngoài phát 
sinh tr qua trInh hoat dng, quàn 1 diu 
hành cña Tng Cong ty khi TCT yêu cu; d 
xut sira di nu cn thit. 

Phn vic 4: Tur van, h trçr TCT trong qua trInh TCT d trInh D an len các cp thâm quyn 

1 

Rà soát và cung cap các kiên pháp 1 dOi 
v1i các van bàn, báo cáo, t trInh Tng cOng 

. 
ty Buu diçn Viçt Nam dç trinh cac cap co 
thm quyn; d xut sira di nu ctn thit. 

l2thang 

II Chuyên gia thirc hin 

1 Lut su cao cap 1 

12 tháng 

Chuyên gia Mt'rc 1 

2 Lut su ho trçi 1 Chuyên gia Mi.irc 2 



PHU LUC SO 2: TONG DL TOAN CHI PH! TIJ' VAN 
(Kern theo Quyt djnh s 51 /QD-BDVN ngày O/5/2019) 

Don vj tInh: YND 

TT To chuyen gia 
Muc ltrorng 
cho 1 nam 

Mfrc hrong 
Ngh 

(4.472.600 

tham gia 

BIIYT 

dlnh  157/2018/ND-CP 
dng/tháng) 

bão him 

BHTN 

tInh theo 

KI'CD 

Cong các 
khoan 

So 
hrçrng 
(ngi)  

Tong chi phi 
(dong) BHXH 

17,5% 3% 1% 2% 

I Chi phi thuê chuyên gia trong 1 näm 

1 ChuyengiaLutmirc 1 165.000.000 9.392.460 1.610.136 536.712 1.073.424 177.612.732 1 177.612.732 

2 ChuyengiaLutmi'rc2 140.000.000 9.392.460 1.610.136 536.712 1.073.424 152.612.732 1 152.612.732 

Cong I 330.225.464 

II Chi phi khác 

1 Chi phi thit bj, cong cii dicing cii 10.000.000 

2 Van phông phAm (giy, mrc, b't, in an....) 4.774.536 

3 Chi phi hi hop, báo cáo chuyên d (05 cuc hop x 3.000.000) 15.000.000 

Cong II 29.774.536 

III Tong thy toán chi phi tir vn (trir&c thug GTGT): 360.000.000 

IV Thug GTGT (10%): 36.000.000 

V TOng dr toán chi phi tir van (san thuO GTGT): 396.000.000 

:1 
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