
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1216/SKH&ĐT-ĐTTĐ          Nam Định, ngày 09 tháng 8 năm 2021 

V/v đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng 

trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

                        - Các Sở, ban, ngành; 

                        - UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

                        - Các Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Ban quản lý dự án. 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp 

dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo 

đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-

BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống 

mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu 

thầu qua mạng đáp ứng các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 

20/01/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 

16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Để đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo 

đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, UBND thành phố Nam Định, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, bên 

mời thầu: 

1. Thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021 theo quy định 

tại Thông tư số  11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, cụ thể: 
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a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực mua 

sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 

tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ 

trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 

hoặc các gói thầu có tính đặc thù. 

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng 

số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức 

đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 

35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng 

cạnh tranh. 

2. Thực hiện nghiêm túc quy định Luật Đấu thầu, Thông tư số 11/2019/TT-

BKHĐT ngày 16/12/2019, số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

Văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 20/01/2020, số 472/UBND-VP5 ngày 08/8/2019, 

số 351/UBND-VP5 ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai áp 

dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

3. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, UBND thành phố Nam Định, các chủ 

đầu tư, bên mời thầu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với 

việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định tại 

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 

Văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh. 

4. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về cá hành vi tiêu 

cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ 

chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi 

phạm theo đúng quy định. 

5. Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, UBND thành phố Nam Định, 

các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, bên mời thầu báo cáo bằng văn bản (chậm nhất 

ngày 10 hàng tháng) về việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, gồm cả việc lựa 
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chọn nhà thầu qua mạng của các tháng trước trong năm (số liệu lũy kế công tác lựa 

chọn nhà thầu theo biểu mẫu A1, B1, B2 và B3 gửi kèm theo văn bản này) về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./. 

Ghi chú: Các đơn vị download file biểu mẫu báo cáo A1, B1, B2 và B3 tại mục 

“Thông báo” trên Website: http://sokhdt.namdinh.gov.vn. Mọi chi tiết liên hệ 

Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam 

Định (Đ/c Hà Vũ Tùng: 0946.828.393). 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐTTĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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