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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về 

việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (gửi kèm), 

Để triển khai thực hiện hiệu quả đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên 

địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật 

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quy định về đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình tham mưu, đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất phải lưu ý 

thực hiện nghiêm túc các quy định tại: Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26/3/2021, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; Quyết 

định số 674/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh; các Chương trình, Kế 

hoạch Phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; đồng thời 

rà soát kỹ sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch 

phát triển ngành, lĩnh vực, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch và Danh mục dự án 

thu hồi đất, làm cơ sở để lập đề xuất dự án đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về đăng tải thông tin, tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu; 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của 

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



nhà đầu tư; Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất. 

- Chủ động bố trí nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 

để nâng cao nghiệp vụ về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương: 

- Thẩm định nội dung đề xuất của các Sở, ngành, địa phương, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh lựa chọn dự án phù hợp để triển khai theo phương thức đối tác 

công tư; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận các nguồn vốn có lãi 

suất thấp, thời gian ân hạn dài; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí các 

nguồn lực chuẩn bị và thực hiện các dự án PPP có hiệu quả kinh tế - xã hội và tính 

khả thi về tài chính và thương mại. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư, đẩy mạnh thực hiện lộ trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nghiêm túc thực 

hiện việc đăng tải thông tin theo quy định đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử 

dụng đất để tối ưu hóa việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, mở rộng đối tượng tiếp 

cận thông tin tới các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế. 

- Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện 

quy định của pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư để kịp thời phát hiện vi phạm, xử 

lý theo đúng quy định; nghiêm túc thực hiện quy định về báo cáo thông tin xử lý 

vi phạm của nhà đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải. 

- Thực hiện theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho cộng đồng doanh 

nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu 

quả các nhiệm vụ được giao nêu trên. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được 

xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;  

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Trần Quốc Nam 
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