
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 8 năm 2022 

V/v thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-

BKHĐT ngày 29/7/2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

        

    

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

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 
chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu 
tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 
31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 
thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ văn bản số 07/UBND-VP5 ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định 
năm 2022; 

Căn cứ văn bản số 590/UBND-VP5 ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 
31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Xét văn bản số 1597/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 10/8/2022 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, 

Để đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh triển khai theo 
đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố Nam Định, các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, bên mời thầu: 

1. Nghiên cứu, thực hiện nội dung Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 
29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ngưng hiệu lực của Thông tư số 
08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết 
việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa 
chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định. 
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2. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại văn bản số 07/UBND-VP5 ngày 
07/01/2022 của UBND tỉnh đến trước ngày 15/9/2022; đến ngày 15/9/2022, các 
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các Ban Quản lý dự án, 
Chủ đầu tư, bên mời thầu, doanh nghiệp, các đơn vị liên quan thực hiện theo nội 
dung tại văn bản số 590/UBND-VP5 ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh để đảm bảo 
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 08/2022/TT-
BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam 
Định, các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc các 
nội dung theo yêu cầu tại Luật Đấu thầu, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 
31/5/2022, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022, Thông tư số 
16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát 
hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

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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