
BQ KE HOACH VA DAU TU CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
t)c 1p - Tu do - Hnh phác 

Ha Nói, ngày30 tháng 04 nám 2020 Sö:S /BKHDT-QLDT 

V/v Ung cr?mg hiu qua cong tác dAu 
thãu và thUc day áp dung dãu thâu qua 
mang dáp thig chi tiêu ti Nghi quyêt so 
01/NQ-CP ngãy 01/01/2020 cüa Chinh 
phti và Thông ttr so I l/2019/TT-
BKHDT ngày 16/12/2019 cüa I3() Ké 
hoach và Dâu tu 

VAN PHONG DDBQ1-l. HOND 
vA UBND TINH TAY 

A S&....... 
DEN 

Chuyn  

- Các B, co quan ngang B, co quan thuc ChInh phd; 
- Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung irong; 
- Các Tp doãn kinh té, TOng cong ty nhà nuOc. 

gui: 

Thai gian qua, vOi sir chi do quyêt 1it cCia ChInh phü, cong tác dâu thâu 
dâ dt duc mt so kêt qua tIch circ, dâu thâu qua mng duqc trién khai manh 
me, qua do tirng buàc tao  Ip môi truäng dâu thâu cnh tranh, cong bang, minh 
bach Va hiu qua kinh tê. Tuy nhien béncnh nhng két qua dt thrc, cOng tác 
dãu thâu trén cã nithc van can tOn ti bat cp nhtr thai gian trong dãu thâu kéo 
dài, chua dam bão yéu câu cong khai, kern cnh tranh; qua trInh to chIrc lira 
ch9n nhà thâu cOn dé xãy ra nhiêu sai sot, vi phm; nhiêu gói thâu thirc hin 
vic hUy thâu vô can ctr, CO dâu hiu cüa vic dâu thãu hInh thirc hoic cô tlnh 
Ioi bO ho so djr thâu/hô so dê xuât không can ci vào tiéu chuân dánh giá ho 
so mäi thâu/hô sa yeu câu; nhiéu nhà thâu cô tInh bO giá thâp bat hp I dê can 
trO cuc thâu. Dôi vâi dãu thâu qua mng, ben cnh nhCng dla  phuo'ng, don vj 
thyc hin tOt theo ding 1 trInh, vn con không It Co quan den nay vn chira 
thçrc hin hoc thirc hin vói ti i rat thãp. 

Dê tang cu&ng hiu qua cong tác du thu, han ch tiéu circ, vi phm dông 
thiithçrc hiên tot nhim vi triên khai dâu thâu qua mng theo quy dlnh  ti Nghj 
quyêtsO 0I/NQ-CP ngày 01/01/2020 ccia ChInh phU ye nhim vv, giài pháp 
chC yCu thirc hin Kê ho?ch phát triên kinh té - xã hi và Dir toán ngân sách 
nhà nuâc nãrn 2020 (Nghj quyêt so 01/NQ-CP), và dam bão lô trInh theo quy 
djnh ti Thông tu sO 11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 cüa B trithng Bo 
Kê hoch ye Dâu tu quy djnh chi tiêt vic cung cap, dãng tãi thông tin ye dâu 
thâu, lô trInh áp dung kra ch9n nhà thâu qua mng và quãn 1, sCr dyng giá tr 
bão dam dir thâu, bão dam thirc hin hqp dông không duqc hoàn trá (Thông tu 
sO I 1/2019/TT-BKHDT), Bô Ké hoch và Dâu Us dé nghj các B, coquan 
ngang B, co quan thuc ChInh phci; Uy ban nhân dan các tinh, thãnh phô tr1rc 
thuc trung uo'ng; Các Tp doàn kinh té, lông cong ty nhà nuóc thrc hin các 
ni dung sau: 



I. V du thu qua mng 

1. Chi dao  các chi dâu tu, ben m?ii thu trrc thuc thirc hin nghiêm tüc lô 
trInh áp dung bra chçn nhà thu qua mang  trong nAm 2020 theo quy djnh tai  Diêu 
29 Thông tu s 11/2019/TT-BKHDT và theo chi tiêu dê ra tai  Phi hc 3 Nghj 
quyt s 01/NQ-CP, cy the là: 

- Phái to chrc hra chQn nba thu qua mang  dôi vài toân b (100%) các gói 
thâu áp dyng hInh thirc dâu thâu rng rãi, chào hang canh tranh thuôc linh virc 
hang hóa, djch vi phi tu van, djch vy tix van có giá gói thâu không qua 5 t)' dông 
và thuc Iinh vIc xây lap có giá gói thãu không qua 10 t' dông, trir tn.r1ng hcip 
dôi vâi các gói thâu chua the to chüc hera chçn nhà thâu qua rnng hoc CC 
gói thu có tInh dc thu. Khuyên khIch áp dyng tôi da vic dâu thâu qua mng dôi 
vói các gói thâu Co giá trj nàm ngoài han  mirc nêu trén; 

- Vic tO chCrc hra ch9n nhà thu qua mng trong nãm phãi báo dam tOng sO 
lucing các gOi thâu dat  tôi thiêu 60% sO krcing gOi thâu áp diing hinh thic dâu thâu 
rng rãi, chào hang canh  tranh và tong giá trj gói thâu dat  tôi thiêu 25% tong giá 
trl các gói thâu áp dyng hinh thrc dâu thâu rng râi, chào hang canh  tranh, 
trr trtr&ng hçip dôi vôi các gói thãu chira th to chrc hra ch9n nba thâu qua mng 
hotc các gói thâu CO tInh dc thu. 

2. Các gói thAu dü diu kiin thrc hin du thu qua mang  trên H thng: 

Hin nay He thng dA dáp üng. &rçrc vic triên khai dâu thu qua mang dOi 
vrn nhQng goi thâu ap dung hinh thuc dâu thâu rông iâi,.chao hàng-canh tranh 
thOa man diCu kin sau: 

IT Linh vtjc Phuing thu'c du thu Loi hqp dông 

I 
____ 

Hànghóa 
Mt giai doan mOt  tcii h sa - TrQn gOi 
MOt giai cloan hai tOi h sa - Tr9n gói 

2 Tu vii Mt giai doan hai tii h 
- Tr9n gói 
- Theo thi gian 

3 Phi tii van Mt giai doan mt tiii h sa 
-Trpngói 
- Theo dorn giá codjnh 
- Theo dorm giá diêu chinh 

4 Xây 1p 

Mt giai doan mt t1i h6 sor - Tr9n gói 

Mt giai doan hai tili ho sor 
- Tron gói 
- Theo don giá c djnh 
- Theo don giá diu chinh 

3. Kê tü ngày Thông tu so 1 I/2019/TT-BKHDT có hiu hjc thi hành (ngày 
01/02/2020), H thông sê kiêm tra và t1r dng phãn loai các gói thâu bat buc phãi 
thirc hin dâu thâu qua mng duçrc quy djnh tai  Diu 29 Thông tu so I 1/2019/TT-
BKHDT. 

4. Doi vói gói thâu thuc han  mCrc dâu thâu qua rnng duqc t chrc lçra 
chQn nhà thâu sau này 31/01/2020 duc phê duyt trong kê hoach hra ch9n nba 
thâu là không dâu thâu qua mang, thI phâi phê duyt diêu chinh ké hoach 1a ch9n 
nhà thâu dé darn bão phu hcip vâi k trInh nêu trên. 
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II. V tang cuông hiu qua cong tác du thu, hin ch tiêu cyc, vi phim 

1. Quán trit thirc hinnghiêm tic Chi thi so 47/CT-TTg ngay 27/1 2/2017 
ca Thu tràng ChInh phU ye vic chân chinh cong tác dâu thâu trong các dtr an 

du tu phát triên và hot dng mua sam thithng xuyên sü diingvôn nhà nuóc vá 
Chi thj so 03/CT-BKHDT ngãy 24/5/2019 cüa B tru'ng B Ké hoch và Dâu tLr 
ye vic chân chinh cong tác dãu thâu, tang cu&ng hiu Iirc, hiu qua và day liii 
tInh trng tiêu cçrc, vi phm trong dâu thãu. 

2. Thu&ng xuyên närn bat các thông tin, phãn ánh, kin nghj v các hành vi 
tiCu circ, vi pham trong dãu thãu dê kjp thyi xác minh. Xr 1 nghiêrn các cá nhân, 
to chirc có hành vi vi pham pháp 1ut ye dâu thàu và däng tãi cOng khai các hành 
vi vi phtm theo dting quy djnh. 

3. Bô trtrcng, thCi truOng Ca quan ngang B, c quan thuc ChInh phü, ngi.thi 
dirng dâu cac ngành; ChU tjch Uy ban nhân dan các cap; ngu&i drng dâu các Tp 
doàn kinh tê, lông Cong ty nhã ni.râc chju trách nhim toàn din truóc Thu tirOng 
Chinh phü trong tru&ng hçip dé xãy ra vi phiii trong quán ! theo thârn quyên. 

Trong qua trinh thçrc hién, nu có v rngm.c d nghj Qu,) co cjuan có kin 
gui ye B Kê hoch và Dâu tu dê kjp thai phôi hqp xü 

KT. BO TR1fONG 
HU' TRUOTG 

Nguyn Duc Trung 

Noi n/ian: 
- Nil Li trén; 
- Phó ThU tiróng Trjnh DInh Dung (dé b/c); 
- Bç truàn (dé b/c); 
-VPCP(clêp/h); 
- Sà K hoach vâ Dãu tu', Sâ Tài chInb, Sâ Y té các 
tinh, thành phô tru'c thuôc Trung trcmg; 
- Ltru VT. Cuc QLDT (TL). 
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