
  

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   317      /SYT-KHTC 
 V/v tăng cường hiệụ quả công 

tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng 

đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ 

tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2020 của Chính phủ 

và Thông tư số 11/2019/TT-

BKHDDT ngày 16/12/2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

An Giang, ngày  10  tháng 02  năm 2020 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Căn cứ Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 31/01/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc  tăng cường hiệụ quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp 

dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHDDT ngày 

16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung quy 

định tại Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện 

đảm bảo lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 theo quy 

định tại Điều 29 Thông tư số  11/2019/TT-BKHĐT và theo chỉ tiêu đề ra tại Phụ 

lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể là: 

- Phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói 

thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực 

hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng 

và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp 

đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói 

thầu có tính đặc thù. Khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng đối 

với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức nêu trên; 

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

số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu 

thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% 

tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đầu tư rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, 

trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 

mạng hoặc gói thầu có thuộc tính đặc thù. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị có ý kiến 

phản hồi về Sở Y tế để kịp thời xử lý theo quy định./. 

 

   Từ Quốc Tuấn          

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,KHTC 

(Đính kèm Công văn 579/BKHĐT-QLĐT) 

GIÁM ĐỐC 
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