
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

Số:          /UBND-VP5 Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v đăng tải thông tin về đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  
        

    

Kính gửi: 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

Thực hiện văn bản số 4704/BKHĐT-QLĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia; 

Xét văn bản số 1469/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 20/7/2022 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, 

Để đảm bảo việc đăng tải thông tin về đấu thầu được thực hiện theo đúng quy 
định, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo thời điểm 
tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được 
ban hành theo đúng quy định. 

2. Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Nam Định, 
các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, bên mời thầu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan (có tên trong danh sách theo Phụ lục I, II 
đính kèm) khẩn trương rà soát, hoàn thành việc đăng tải thông tin về kết quả lựa 
chọn nhà thầu trước ngày 30/7/2022. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 
các huyện, thành phố Nam Định, các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, bên mời thầu 
thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
theo đúng quy định; xử lý vi phạm về đăng tải thông tin đấu trong đấu thầu (nếu có) 
theo quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./. 

Nơi nhận:                           
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: Vp1, Vp3, Vp6, Vp5. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 
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