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

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND Bắc Yên, ngày       tháng 3 năm 2021 

V/v thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn 

nhà thầu qua mạng năm 2021 

 

 
 
 

 

Kính gửi:  
   - Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 

   - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 
   - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên;  

   - UBND các xã, thị trấn; 
   - Các chủ đầu tư khác. 

 
 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của B ộ 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; 

Thực hiện Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị khác được giao nhiệm vụ chủ đầu tư ( gọi 

chung là Chủ đầu tư):  

- Chủ động nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung 

theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ K ế hoạch và Đầu tư ;  

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Sơn La. 

- Lộ trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021: 

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu 

(bao gồm các gói thầu thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 58/2016/TT -BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính) 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 ho ặc 

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% tổng giá trị các gói thầu áp 

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. 



- Các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ đã 

quy định, chủ động rà soát và đề xuất gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 

ngay trong bước trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chịu trách nhiệm đào tạ o 

cán bộ đủ điều kiện, năng lực để thực hiện đấu thầu qua mạng. 

- Giao các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 

năm 2021 đối với tất cả các gói thầu do đơn vị được giao phụ trách  (Bao gồm các gói 

thầu thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu) đảm bảo tuân thủ theo lộ trình (tỷ lệ) áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 

2021 đã quy định. 

(Có biểu mẫu gửi kèm theo). 

2. Thời gian hoàn thành gửi kế hoạch về phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 

16/3/2021. 

3. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: Giám sát việc thực hiện lộ  trình trên ngay 

trong bước thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án , gói 

thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Bắc Yên. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT huyện ủy (BC); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, HuyềnT C K H 01b. 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
  Lê Văn Kỳ 
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