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

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  169/UBND-KTTH An Giang, ngày  21  tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường hiệu quả công tác 

đấu thầu và thúc đẩy áp dụng   

đấu thầu qua mạng  

 

 

 

Kính gửi:   

      - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

      - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

      - Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp  

                                       trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ủy ban nhân 

dân tỉnh, công tác đấu thầu đã đạt được một số kết quả tích cực, đấu thầu qua 

mạng được triển khai mạnh mẽ, qua đó từng bước tạo lập môi trường đấu thầu 

cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được, công tác đấu thầu trên cả nước vẫn còn tồn tại bất cập 

như thời gian trong đấu thầu kéo dài, chưa đảm bảo yêu cầu công khai, kém 

cạnh tranh; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu còn để xảy ra nhiều sai sót, vi 

phạm; nhiều gói thầu thực hiện việc hủy thầu vô căn cứ, có dấu hiệu của việc 

đấu thầu hình thức hoặc cố tình loại bỏ hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất không căn 

cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; nhiều nhà thầu cố tình 

bỏ giá thấp bất hợp lý để cản trở cuộc thầu. Đối với đấu thầu qua mạng, bên 

cạnh những địa phương, đơn vị thực hiện tốt theo đúng lộ trình, vẫn còn không 

ít đơn vị đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện với tỷ lệ rất thấp. 

Để tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm, 

đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 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 2020 (Nghị quyết số 01/NQ-CP), và đảm bảo lộ trình 

theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá 

trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả (Thông 

tư số 11/2019/TT-BKHĐT). Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư đã ban hành Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT về việc tăng cường hiệu 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 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và Thông 

tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh 
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đã ban hành Công văn số 108/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Thông 

tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ theo các nội dung tại Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30 

tháng 01 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và để tăng cường hiệu quả công 

tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ triển 

khai đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố; Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh nghiêm túc thực hiện theo các nội dung sau:  

I. Về đấu thầu qua mạng 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại 

Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, theo chỉ tiêu đề ra tại Phụ lục 3 Nghị 

quyết số 01/NQ-CP và nội dung nêu tại Mục III Công văn số 108/UBND-KTTH 

ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: 

a. Năm 2020: 

- 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 đấu thầu 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 các gói thầu có tính đặc thù. 

b. Năm 2021: 

- 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 10 tỷ 

đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường 

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

thầu có tính đặc thù; 

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

số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% 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 35% 
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tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh 

tranh. 

c. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025: 

- 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 - 

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. Các gói thầu đủ điều kiện thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống: 

Hiện nay Hệ thống đã đáp ứng được việc triển khai đấu thầu qua mạng 

đối với những gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh 

tranh thỏa mãn điều kiện sau: 

TT Lĩnh vực Phương thức đấu thầu Loại hợp đồng 

1 Hàng hóa 
Một giai đoạn một túi hồ sơ - Trọn gói 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ - Trọn gói 

2 Tư vấn Một giai đoạn hai túi hồ sơ 
- Trọn gói 

- Theo thời gian 

3 Phi tư vấn Một giai đoạn một túi hồ sơ 
- Trọn gói 

- Theo đơn giá cố định 

- Theo đơn giá điều chỉnh 

4 Xây lắp 

Một giai đoạn một túi hồ sơ - Trọn gói 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ 

- Trọn gói 

- Theo đơn giá cố định 

- Theo đơn giá điều chỉnh 

3. Kể từ ngày Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành 

(ngày 01 tháng 02 năm 2020), Hệ thống sẽ kiểm tra và tự động phân loại các gói 

thầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng được quy định tại Điều 29 

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. 

4. Đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa 

chọn nhà thầu sau ngày 31 tháng 01 năm 2020, được phê duyệt trong kế hoạch 
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lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, thì phải phê duyệt điều chỉnh 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình nêu trên. 

II. Về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi 

phạm 

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố; Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu 

tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị 

số 03/CT-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng 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; Công văn số 191/VPUBND-

KTTH ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, Công văn số 556/UBND-KTTH ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24 

tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành 

vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá 

nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai 

các hành vi vi phạm theo đúng quy định. 

3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý 

theo thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu 

thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 

mạng theo đúng lộ trình quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, 

theo chỉ tiêu đề ra tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP và Công văn số 

108/UBND-KTTH ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư. 

4. Kho bạc Nhà nước tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thanh 

toán vốn, không thực hiện cấp phát, thanh toán vốn đối với các gói thầu được đề 

xuất áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 

duyệt, nhưng các Chủ đầu tư, Bên mời thầu không thực hiện lựa chọn nhà thầu 

qua mạng. 

5. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu hàng năm, đối với các 

cơ quan, đơn vị không áp dụng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng 

lộ trình quy định. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem 

xét phê bình tập thể và các cá nhân có liên quan đến việc vi phạm không thực 

hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình. 
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III. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Triển khai, quán 

triệt đến các Phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

được giao làm chủ đầu tư, bên mời thầu biết để tổ chức thực hiện đúng theo nội 

dung chỉ đạo tại Văn bản này.   

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố; Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm chỉ đạo này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.UBND tỉnh (b/c);  

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,  

    KTN, KGVX; 

- CTTĐTT; 

- Lưu: VT. 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 
  

Lê Văn Nưng 
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