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- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Các Ban quản lý dự án; 

- Các chủ đầu tư, bên mời thầu, chủ sử dụng; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 

25/6/2015; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 08/2022/TT-

BKHĐT ngày 31/5/2022 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; số 

16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 

15/6/2022;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: Số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 

quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lậ; số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC; 

Trong thời gian qua, mặc dù chính sách pháp luật về công tác đấu thầu 

lựa chọn nhà thầu có nhiều thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, một số chủ đầu tư, 

bên mời thầu đã kịp thời nắm bắt và quan tâm, chỉ đạo đến công tác đấu thầu 

lựa chọn nhà thầu, nhất là công tác đấu thầu qua mạng đã có những tiến bộ. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít chủ đầu tư/bên mời thầu chưa thực sự quan tâm 
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đến công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu nên còn có những hạn chế như: 

(1) Một số hồ sơ mời thầu (HSMT, E-HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC, E-HSYC) 

còn có những tiêu chí chưa thực sự phù hợp, chung chung dẫn đến nhiều cách 

hiểu khác nhau; (2) Việc trình đánh giá một số hồ sơ dự thầu (HSDT, E-HSDT), 

hồ sơ đề xuất (HSĐX, E-HSĐX) của Tổ chuyên gia còn mang tính chủ quan, quá 

trình đánh giá đôi khi chưa bám sát vào các tiêu chí đã được phê duyệt trong hồ 

sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; chưa quan tâm đến việc xác minh tính hợp pháp của 

Hợp đồng tương tự, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng...; (3) Công 

tác thẩm định của một số chủ đầu tư còn hình thức, một số trường hợp báo cáo 

thẩm định chỉ nêu lại nội dung của Tờ trình mà không đưa ra nhận xét, kiến nghị 

cụ thể để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; (4) Việc đăng tải một số Quyết 

định phê duyệt còn chậm, nhất là các Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện hình thức chỉ định thầu,...; 

(5) Công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra hoạt động đấu thầu tại các chủ đầu 

tư/bên mời thầu chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng và số lượng các cuộc 

kiểm tra về đấu thầu còn hạn chế so với yêu cầu thực tế... 

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về công tác đấu thầu và 

kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác đấu thầu lựa chọn nhà 

thầu trên địa bàn huyện; tăng cường hơn nữa công tác lựa chọn nhà thầu trên hệ 

thống mạng đấu thầu Quốc gia, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị; các Ban quản lý dự án; UBND xã, thị trấn; các chủ đầu tư/bên mời thầu tập 

trung, nghiêm túc nghiên cứu các văn bản quy định của Nhà nước và thực hiện 

đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó đặc biệt cần chú ý đến 

việc thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu, 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 58/2016/TT-BTC, Thông tư số 

68/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành. Riêng các gói 

thầu có trang thiết bị y tế ngoài nội dung phải tuân thủ theo quy định của pháp 

luật đấu thầu phải thực hiện thêm các quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-

BYT ngày 10/7/2020, Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 và Công 

văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế.  

Riêng các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên, hạn mức chỉ 

định thầu quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và khoản 

2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; hạn mức chào hàng 

cạnh tranh rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-

CP và khoản 2 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

2. Đối với việc cung cấp và đăng tải Quyết định phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu (bao gồm cả Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu bước chuẩn bị đầu tư) và các thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu: Các chủ đầu tư/bên mời thầu nghiêm túc thực hiện công khai đầy đủ 

các thông tin và phải đảm bảo thời gian đăng tải theo đúng quy định tại Luật Đấu 

thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 
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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, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:  

- Chủ đầu tư/bên mời thầu trong quá trình đăng tải thông tin về kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu trên Hệ thống trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu (Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT). 

- Việc sửa đổi thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, E-

TBMQT, E-TBMST, thông báo mời thầu, E-TBMT chỉ được thực hiện trước thời 

điểm đóng thầu, trừ trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự 

sơ tuyển, E-HSQT, E-HSDST, hồ sơ dự thầu, E-HSDT (Điều 13 và Điều 16 

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT). 

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về 

các hàng hóa trúng thầu bao gồm danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, mô tả hàng 

hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giá trúng thầu (khoản 3 Điều 19 Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT). 

- Đối với gói thầu không qua mạng, trường hợp sau khi phát hành có sửa 

đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải 

đăng tải tải các tài liệu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14, khoản 2 Điều 17 

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022. 

3. Đối với việc lập HSMT/HSYC 

- Trong HSMT/HSYC được lập đầy đủ nội dung yêu cầu theo đúng mẫu 

quy định tại các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Không tự ý 

chỉnh sửa quy định nêu trong các mẫu được quy định nhằm đưa tiêu chí yêu cầu 

không phù hợp, không rõ ràng, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị 

HSDT/HSĐX, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. 

- Trường hợp hàng hóa của gói thầu là hàng hóa thông thường, thông dụng, 

sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định 

của nhà sản xuất, trong E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy 

phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài 

liệu khác có giá trị tương đương (điểm a khoản 1 Điều 27 Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT). 

- HSMT/HSYC được lập phải khách quan, công bằng, thu hút sự tham gia 

cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc theo 

quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư 

hướng dẫn. Tuyệt đối không đưa ra các nội dung mang tính định hướng, tiêu chí 

đánh giá có tính chất cục bộ, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản 

trở sự tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng,... 

4. Đối với việc phát hành HSMT/HSYC 

- HSMT/HSYC được phát hành trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành 

công thông báo mời thầu; trong đó bên mời thầu cần lưu ý đăng tải đầy đủ các 

tài liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại Điều 14, Điều 

17 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, bên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-06-2017-tt-bkhdt-cung-cap-thong-tin-ve-dau-thau-hoat-dong-lua-chon-nha-thau-369203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-06-2017-tt-bkhdt-cung-cap-thong-tin-ve-dau-thau-hoat-dong-lua-chon-nha-thau-369203.aspx
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mời thầu không được phát hành bản giấy cho nhà thầu, trường hợp có phát hành 

bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá.    

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư 

chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu theo quy định tại khoản 13 Điều 129 Nghị 

định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng kiến nghị, khiếu 

nại của nhà thầu và để xảy ra vi phạm trong công tác đấu thầu. 

- Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT/HSYC phải được thực hiện theo 

đúng quy định. Trường hợp thời gian đăng tải văn bản sửa đổi không đảm bảo 

quy định phải thực hiện gia hạn thời gian nộp HSMT/HSYC tương ứng. Đối với 

trường hợp làm rõ hồ sơ phải đảm bảo việc làm rõ không trái với nội dung hồ sơ  

HSMT/HSYC đã được phê duyệt. 

5. Đối với việc đánh giá HSDT/HSĐX, E-HSĐXKT, E-HSĐXTC  

- Việc đánh giá HSDT/HSĐX, E-HSĐXKT, E-HSĐXTC phải đảm bảo 

nguyên tắc trung thực, khách quan, công bằng, phải căn cứ vào tiêu chuẩn 

đánh giá trong HSMT/HSYC, tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và 

pháp luật khác liên quan; tuyệt đối không thiên vị hoặc gây khó khăn cho 

bất kỳ nhà thầu nào trong quá trình đánh giá, trong đó cần đặc biệt quan tâm 

đến việc xác minh tính hợp pháp của Hợp đồng tương tự; Bảo lãnh dự thầu; 

Bảo lãnh hợp đồng,... để đảm bảo nhà thầu được lựa chọn đáp ứng năng lực, 

kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Quá trình đánh giá HSDT/HSĐX, E-

HSĐXKT, E-HSĐXTC có thể phối hợp với các cơ quan liên quan (Công an, 

Thuế, Ngân hàng) để thẩm tra, xác minh, làm rõ.  

- Việc làm rõ HSDT/HSĐX, E-HSĐXKT, E-HSĐXTC phải được thực 

hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các 

quy định hiện hành. Không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ do 

thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực 

hiện làm rõ HSDT/HSĐX; nghiêm cấm việc làm rõ HSDT/HSĐX, E-HSĐXKT, 

E-HSĐXTC dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ 

bản của hồ sơ đã nộp. 

- Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đầu 

thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với 

yêu cầu của gói thầu, dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Đấu thầu 

năm 2013. Đối với cá nhân tham gia trực tiếp vào một trong các nội dung của 

quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh 

nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải 

có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 

Luật Đấu thầu năm 2013. 

- Đối với gói thầu xây lắp, nếu nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu (kể cả 

trường hợp HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này). E-HSDT của 

nhà thầu vẫn phải được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét trúng thầu. 

Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động 
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xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng (Điều 28 Thông tư số 08/2022/TT-

BKHĐT). 

- Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung 

thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong khoảng thời gian phù hợp nhưng 

ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được 

thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại (khoản 2 Điều 30 Thông tư số 08/2022/TT-

BKHĐT). 

6. Đối với việc thẩm định các nội dung trong đấu thầu 

- Công tác thẩm định phải đảm bảo nguyên tắc độc lập, trung thực, khách 

quan, công bằng, phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn; báo cáo thẩm định phải đảm bảo đầy 

đủ các nội dung theo quy định, có nhận xét, đánh giá đối với từng nội dung cụ 

thể và có kiến nghị phù hợp với quy định pháp luật. 

- Cá nhân tham gia thực hiện thẩm định các nội dung trong quá trình lựa 

chọn nhà thầu phải am hiểu pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan, có trình 

độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực của gói thầu, đồng thời phải 

độc lập với cá nhân đã tham gia lập và cá nhân tham gia đánh giá hồ sơ. 

7. Đối với công tác phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và việc ký 

kết, thực hiện hợp đồng: Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp 

đồng với nhà thầu đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. 

Bên mời thầu phải đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu và đính kèm các tài liệu 

theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT trên Hệ thống trong 

vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

8. Đối với việc lựa chọn nhà thầu qua mạng: Nghiêm túc thực hiện lựa 

chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục, nội dung theo 

quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, trong đó lưu ý 

phải đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng như sau: 

8.1. Năm 2023  

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu 

áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh 

thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ 

tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 

dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

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

số lượng gói thầu đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá 

trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng 

cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn 

một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu 

áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn Nhà 

nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, 
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tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 

dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

8.2. Từ năm 2024 trở đi 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu 

áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh 

thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ 

tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 

dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

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

số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá 

trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng 

cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn 

một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu 

áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn Nhà 

nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp 

dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

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 lộ trình quy định. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định, theo dõi 

đảm bảo tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định. 

9. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi trong đấu thầu 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện: Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra về đấu thầu, tập trung kiểm tra các gói thầu quy mô lớn, phức tạp, các gói thầu 

thực hiện chỉ định thầu, các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 

nhất là các gói thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. 

- Chú trọng công tác theo dõi việc khắc phục các hạn chế sau các cuộc 

thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc những nội dung kết luận 

thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp 

không thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc tiếp tục để xảy ra vi phạm. 

- Các chủ đầu tư/bên mời thầu: Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát 

đấu thầu lựa chọn nhà thầu để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế và 

nghiêm túc thực hiện báo cáo công tác đấu thầu đúng định kỳ. 
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- Quá trình giám sát, theo dõi và kiểm tra trong đấu thầu phải được thực hiện 

theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 

số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đăng tải đầy đủ kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu theo quy định 

tại Điều 6 Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT để phục vụ việc theo dõi, giám sát 

đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

10. Đối với công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu 

- Người có thẩm quyền, chủ đầu tư/bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết 

kiến nghị đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian theo quy định tại Điều 91 và 92 

Luật Đấu thầu năm 2013. Trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị không thực 

hiện đầy đủ trách nhiệm xử lý kiến nghị như xử lý chậm trễ, không xử lý kiến 

nghị, xử lý không đúng quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; tổ chức 

lựa chọn nhà thầu không đúng quy định của pháp luật đấu thầu và để xảy ra vi 

phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham 

mưu cho UBND huyện xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ. Trường hợp có 

mức xử phạt và nội dung vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp 

có thẩm quyền biện pháp xử lý, đảm bảo tính công bằng, minh bạch của cuộc 

thầu, lợi ích hợp pháp của nhà thầu.  

- Khi nhà thầu có vi phạm trong quá trình đấu thầu phải bị xử phạt theo quy 

định. Kết quả xử lý vi phạm được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Riêng nhà 

thầu có vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế phải 

gửi cả kết quả xử lý vi phạm về Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 

14/2020/TT-BYT và Thông tư số 14/2022/TT-BYT. 

11. Đối với việc thực hiện trách nhiệm quản lý trong đấu thầu: Người 

có thẩm quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn của mình để can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa 

chọn nhà thầu của chủ đầu tư/bên mời thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các chủ 

đầu tư, bên mời thầu, chủ sử dụng nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH 10 b. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Quàng Văn Dũng 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2016-tt-bkhdt-quy-dinh-chi-tiet-viec-giam-sat-theo-doi-kiem-tra-hoat-dong-dau-thau-2016-318763.aspx
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