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V/v triển khai công tác đấu thầu qua 
mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2019 của Chính phủ 
 

 

 

 

                Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.  

  

Thời gian qua, nhìn chung hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh đã cơ bản 
tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 
về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy nhiên qua kiểm 
tra, giám sát của các cơ quan chức năng cho thấy vẫn còn một số hạn chế trong 
công tác đấu thầu. Việc thực hiện đấu thầu qua mạng chưa bảo đảm theo lộ trình 
Chính phủ yêu cầu và các quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-
BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy 
định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lực chọn nhà thầu 
qua mạng, mặc dù đã có các văn bản chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh. 

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển – xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó có nội dung “thực hiện nghiêm quy định 
pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch, phấn đấu đưa tỷ 
lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu 
rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu”.  

Để đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm 
vụ sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên 
mời thầu căn cứ số lượng các gói thầu đơn vị mình sẽ triển khai trong năm 2019 
(bao gồm cả dự án đầu tư phát triển; mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà 
nước) đăng ký số lượng gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo tỷ lệ 
quy định với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (cấp huyện đăng ký với Phòng 
Tài chính - Kế hoạch). Đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên 
ngành do tỉnh quản lý đăng ký tỷ lệ tối thiểu 80% về số lượng các gói thầu đấu 
thầu qua mạng để tổng hợp, theo dõi, thẩm định, kiểm tra, giám sát. Thời gian 
thực hiện xong trước ngày 30/6/2019. 

  2. Các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố) khi 
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thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với tất cả các dự án đầu tư phát triển, 
mua sắm thường xuyên chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với 
những gói thầu có đủ điều kiện.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện; 
làm cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực tổ chức 
đấu thầu qua mạng cho các đối tượng liên quan; tổng hợp báo cáo người có thẩm 
quyền qua mạng theo lộ trình quy định. 

4. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo; 
chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để được hướng dẫn 
và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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