ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2638 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022
của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu
qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4535/SKHĐTTĐ ngày 06/7/2022 và Công văn số 5114/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/7/2022 về
việc ban hành văn bản quy định tỷ lệ áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng đối với
các gói thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh về phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Lý do: Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc 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, Chủ tịch
UBND tỉnh đã phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022. Tuy
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nhiên, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu
lực từ ngày 01/8/2022), trong đó lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
năm 2022 tại khoản 1 Điều 37 Thông tư quy định khác với Thông tư số
11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019. Vì vậy, cần Bãi bỏ Quyết định số
721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt tỷ lệ áp
dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để thực hiện
theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc
Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(Mld99)

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

