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

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-TCKH Bắc Yên, ngày     tháng 6 năm 2021 

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo 

Thông tư quy định về lựa chọn 

nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia 
 

 

 

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;  
- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi Hội doanh nghiệp huyện Bắc Yên. 
 

 

Căn cứ Công văn số 3227/BKHĐT-QLĐT ngày 28/5/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu 
tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ; 

Thực hiện Công văn số 929/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 02/6/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà 
đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia . 

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

1. Giao các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND 

các xã, thị trấn, Chi Hội doanh nghiệp huyện Bắc Yên : Nghiên cứu, tham gia ý kiến cụ 
thể vào từng nội dung quy định trong Dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, 

nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  kèm theo Công văn số 
3227/BKHĐT-QLĐT ngày 28/5/2021  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. File mềm của Dự 

thảo Thông tư được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, địa chỉ 
http://muasamcong.mpi.gov.vn/. 

(Có văn bản gửi kèm theo) 

2. Thời gian hoàn thành gửi ý kiến tham gia về phòng Tài chính – Kế hoạch tổng 
hợp trước ngày 09/6/2021.  

3. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu văn 
bản tham gia ý kiến của UBND huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. Huyền T CKH 1b, 

 CHỦ TỊCH 

  
 

 
   

Lê Văn Kỳ 
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