
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố 

- Các ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực; 

- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi; 

- Các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách địa 
phương. 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 169/SKHĐT-TĐ 

ngày 04/02/2020 về việc tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc trong năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành  giao Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, người đứng đầu các chủ đầu tư, Ban QLDA, các công 

ty TNHH Nhà nước MTV và Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các nội dung 

như sau: 

1. Quán triệt và có chỉ đạo, giải pháp quyết liệt để thực hiện nghiêm túc, đáp 

ứng yêu cầu về đấu thầu qua mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019, số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020  

và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong phạm vi quản lý của mình. 

2. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị phấn đấu đáp ứng chỉ tiêu thực hiện 

đấu thầu qua mạng tối thiểu theo yêu cầu tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thủ trưởng các cơ quan, người đứng đầu đơn vị chịu 

trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu 

thực hiện đấu thầu qua mạng tối thiểu theo yêu cầu. 

3. Chỉ đạo phòng, bộ phận chuyên môn có chức năng về đấu thầu của cơ 

quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu 

và tổ chức đấu thầu qua mạng trong phạm vi quản lý. 

4. Đối với dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư, tiếp tục bắt buộc áp dụng tỷ 

lệ đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu thuộc hạn mức theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 5319/UBND-CN3 ngày 15/7/2019 và Thông tư số 

11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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5. Giao Sở Tài chính, Sở Y tế tăng cường công tác kiểm soát, đề xuất việc 

lựa chọn các gói thầu đấu thầu qua mạng khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua sắm thuốc, vật 

tư y tế; đề xuất UBND tỉnh hạn mức gói thầu bắt buộc phải tổ chức đấu thầu qua 

mạng.  

6. Đối với các gói thầu do cấp huyện, xã quyết định đầu tư bắt buộc áp dụng 

tỷ lệ đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu thuộc hạn mức quy định tại Thông tư 

số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (khuyến khích áp dụng việc 

đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức quy định tại 

Thông tư trên). 

7. Giao Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài (đây là chủ đầu tư có nhiều 

gói thầu quy mô lớn được tổ chức đấu thầu trong năm 2020) phối hợp với các nhà 

tài trợ tích cực triển khai đấu thầu qua mạng, phấn đấu tối thiểu 60% số lượng gói 

thầu và tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 

chào hàng cạnh tranh. 

8. Thực hiện nghiêm việc bắt buộc công khai hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dù gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà 

thầu qua mạng theo quy định của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

9. Định kỳ trước ngày cuối cùng của từng quý trong năm (Các ngày 31/3, 

30/6, 30/9), các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, UBND cấp 

huyện phải báo cáo tình hình đấu thầu qua mạng các gói thầu trong phạm vi cơ 

quan hoặc địa phương mình quản lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo 

cáo./. 

  
Nơi nhận: 

TL. CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- CVNCTH; 

- Lưu VT, CN3  

(k….) 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
 

 


		Kientd@vinhphuc.gov.vn
	2020-02-13T19:17:33-0800


		Dobh@vinhphuc.gov.vn
	2020-02-14T10:27:52+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-02-20T13:38:04+0700


		2020-02-20T13:38:17+0700


		2020-02-20T13:38:31+0700




