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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 6 năm 2019 

V/v triển khai áp dụng đấu thầu 

qua mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định 
        

    

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai 

đoạn 2016-2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt 

động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 

của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, 

Thực hiện văn bản số 2157/VPCP-CN ngày 20/3/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về việc phản ánh tình trạng chậm triển khai đấu thầu qua mạng của 

Báo đấu thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các chủ đầu tư: Trên cơ sở số lượng các gói thầu do đơn vị mình làm 

chủ đầu tư được tổ chức lựa chọn nhà thầu, phải có trách nhiệm lựa chọn danh 

sách các gói thầu đấu thầu qua mạng, đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định 

của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: Tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào 

hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu 

thầu hạn chế phải được thực hiện đấu thầu qua mạng. 

2. Từ năm 2020, căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư phấn đấu mục tiêu đến năm 2025: 

- 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng 

được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu 

thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 



2 

 

- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Kịp thời phổ biến các quy định của pháp luật về nội dung lựa chọn nhà 

thầu qua mạng; hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng đấu thầu qua mạng khi trình thẩm 

định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức có chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn 

nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, bên mời thầu và 

các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, tham 

mưu với UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị 

không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo tỷ lệ các gói thầu thực hiện lựa 

chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.  

- Khi trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói 

thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh phải ưu tiên hình 

thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp Chủ đầu tư không đề xuất thực 

hiện đấu thầu qua mạng, trong quá trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các gói 

thầu đủ điều kiện thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu 

thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu. 

4. Sở Tài chính: 

- Hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng đấu thầu qua mạng khi trình thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thường xuyên; đôn đốc, 

hướng dẫn và giám sát các chủ đầu tư áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói 

thầu mua sắm thường xuyên theo đúng lộ trình quy định. 

- Khi trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói 

thầu mua sắm thường xuyên thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND 

tỉnh phải ưu tiên hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp Chủ đầu tư 

không đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng, trong quá trình thẩm định Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, Sở Tài chính chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt các gói thầu đủ điều kiện thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ 

lệ các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giám sát việc áp dụng 

đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu theo quy định. 
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5. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai áp dụng đấu 

thầu qua mạng trong mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo quy định. 

- Khi trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói 

thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ 

tịch UBND tỉnh phải ưu tiên hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp 

Chủ đầu tư không đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng, trong quá trình thẩm 

định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Y tế chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt các gói thầu đủ điều kiện thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo 

tỷ lệ các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.  

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

đầu tư, bên mời thầu phải chủ động kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc áp dụng 

lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu do cơ quan, đơn vị mình quản 

lý. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 

các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch 

UBND tỉnh về tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu trong cơ 

quan hoặc địa bàn mình phụ trách. Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua 

mạng sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

các cơ quan, đơn vị. 

7. Đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có văn bản 

chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng mục tiêu đến năm 2025: 

- 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng 

được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu 

thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

8. Sở Thông tin - Truyền thông: 

- Kiểm tra, rà soát khả năng về công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị 

tham gia thực hiện đấu thầu qua mạng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. 

- Kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị để đảm bảo 

đường truyền ổn định thực hiện tốt đấu thầu qua mạng. 

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nam Định: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị có liên 

quan, triển khai thực hiện các văn bản quy định áp dụng bảo lãnh dự thầu, bảo 

lãnh thực hiện hợp đồng qua mạng. 
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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 (gửi email); 

- Lưu: Vp1, Vp3, Vp6, Vp5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Ngô Gia Tự 
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