
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTTH 

V/v tiếp tục thực hiện đấu thầu 

qua mạng năm 2022 

Ninh Thuận, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
                                                          

 

Kính gửi: 

 

 - Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình trên địa bàn tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

huyện, thành phố. 

 
 
 

Để triển khai thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định 

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

16/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản 80/UBND-KTTH ngày 

08/01/2021 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2021, hầu hết 

các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực 

hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng cơ bản đáp ứng theo yêu cầu; tuy nhiên 

vẫn còn một số Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tổ chức thực hiện đấu thầu qua 

mạng chưa đạt so với mục tiêu đề ra, có đơn vị đạt về tổng số lượng các gói thầu 

nhưng không đạt về tổng giá trị gói thầu hoặc ngược lại. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc lộ trình về đấu thầu qua mạng năm 2022 

theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư và đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao: 

Nghiêm túc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2022 theo đúng quy định 

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

hoạch và Đầu tư, cụ thể:  

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) 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 - 
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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; 

-  Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm 

tập trung. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Bên mời thầu trên địa bàn tỉnh triển 

khai thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của Luật 

Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông 

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

tư và theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; định kỳ báo 

cáo về tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi và 

chỉ đạo. 

b) Tổng hợp, báo cáo cụ thể danh sách các Chủ đầu tư và cơ quan liên 

quan thực hiện việc đấu thầu qua mạng đạt, chưa đạt mục tiêu đề ra trong năm 

2021 và xác định trách nhiệm trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh và 

quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong 

tháng 01/2022./. 

 

 
 Nơi nhận:              
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, Khối NC-TH; 

- Lưu: VT.  MT                                                                               

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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