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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 8 năm 2019 

V/v thúc đẩy triển khai 

áp dụng đấu thầu qua mạng 
        

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019; 

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 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi 

tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.; 

Căn cứ văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ 

tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; 

Để đảm bảo mục tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng: 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các 

chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua 

mạng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy 

định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.  

Thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư 

liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và văn bản số 351/UBND-VP5 ngày 11/6/2019 của UBND 

tỉnh. 

Thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, 

vi phạm, đặc biệt cần giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 

01 nhà thầu tham gia và xử lý nghiêm chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát 

hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. 
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2. Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia kể cả những gói thầu chưa thực hiện đấu thầu qua 

mạng. 

Để tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của công 

tác đấu thầu, đối với gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, đề nghị bên mời 

thầu đính kèm tệp tin (file) hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá 

khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 11 

Thông tư liên tịch 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 lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam 

Định, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung 

theo yêu cầu tại 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 Kế hoạch và Đầu tư và 

việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

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 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; 

- Đ/c PCTTT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- 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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