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   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /SKHĐT-ĐT                             Bình Phước, ngày      tháng       năm 2022 
 

V/v thúc đẩy áp dụng hình thức 

lựa chọn nhà thầu qua mạng và 

tăng cường hiệu quả công tác đấu 

thầu trên địa bàn tỉnh năm 2022 
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu; 

- Các công ty, doanh nghiệp nhà nước tỉnh. 
 

 

Ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 565/UBND-

TH ngày 16/3/2022 về việc tăng cường hiệu quả và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu 

trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính 

phủ và năm 2022 phải thực hiện 100% các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng 

đảm bảo cả về số lượng và giá trị gói thầu. Tuy nhiên theo số liệu báo cáo của Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến ngày 30/8/2022 thì tỉnh Bình Phước xếp 

thứ 8/63 tỉnh, thành phố, cụ thể: Về số lượng gói thầu thực hiện 426/427 gói thầu 

lựa chọn nhà thầu qua mạng, chiếm tỷ lệ 99,77% và giá trị gói thầu thực hiện lựa 

chọn nhà thầu qua mạng là 3.611,38/3.611,54 tỷ đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%.  

Nhằm tiếp tục duy trì là địa phương thuộc các tỉnh đứng đầu cả nước về áp 

dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng và tăng cường hiệu quả công tác đấu 

thầu trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, bên mời thầu, các đơn vị có liên 

quan thực hiện các nội dung như sau: 

I. Về đấu thầu qua mạng: 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 

16/12/2019; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; kế hoạch, lộ trình đã được UBND tỉnh ban hành.  

2. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đề nghị các chủ đầu 

tư, bên mời thầu cung cấp thông tin về gói thầu trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, đặc biệt phối hợp với báo, đài địa phương đăng tải về tình hình triển khai, 

thực hiện gói thầu để các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu tham gia nhiều hơn 

đối với hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

3. Các đơn vị quản lý về đấu thầu trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác 

giám sát việc triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng tại các tổ chức, đơn 

vị trong phạm vi quản lý của mình. Chủ đầu tư, bên mời thầu rà soát gói thầu đủ 
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điều kiện đấu thầu qua mạng mà không thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, 

phải có giải trình, báo cáo cụ thể về UBND tỉnh. 

Lưu ý: Kể từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) 

mới sẽ vận hành chính thức theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và 

Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các chủ 

đầu tư, bên mời thầu, đơn vị có liên quan lưu ý để thực hiện. 

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

vi phạm: 

1. Các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47/CT-TTg 

ngày 14/12/2017 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 và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của 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. Trong đó phải đảm bảo công khai, 

minh bạch, đúng quy định; lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm 

và uy tín không để xảy ra tình trạng khiếu nại, kiến nghị của các bên tham gia đấu 

thầu. Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu phải thể hiện trách 

nhiệm, vai trò là chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc thương thảo, đàm phán hợp 

đồng để tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu đạt giá trị cao. 

2. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh trên báo, đài (đặc biệt là 

Báo đấu thầu), kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp 

thời xác minh, giải quyết. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm 

trong đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định. 

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các đơn vị, chủ 

đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan triển khai, thực hiện, tuân thủ các quy 

định của pháp luật về đấu thầu để đảm bảo hiệu quả cao nhất.  

4. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ 

đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh 

trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ. 

Trên đây là nội dung thúc đẩy áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua 

mạng và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị phối hợp, thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bộ KHĐT (thay b/c); 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT; P.ĐT (B). 
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