ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11371 /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 04 tháng8

năm 2022

V/v thực hiện 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.

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
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/TTBKHĐT ngày 16/12/2019. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 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.
Để đảm bảo việc thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng
đấu thầu quốc gia theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã,
thành phố, các Chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua
mạng năm 2022 theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT 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, cụ thể như sau:
“a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu
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 gói thầu hỗn
hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn
hai túi hồ sơ.
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng
số lượng gói thầu đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá
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trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ gói
thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai
giai đoạn hai túi hồ sơ.
c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu
áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà
nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước,
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề
nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ
trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp
dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ”.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng
trong 06 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở đó xác định số lượng các gói thầu tổ
chức lựa chọn nhà thầu qua mạng qua mạng trong 06 tháng cuối năm 2022 đảm
bảo tỷ lệ theo lộ trình quy định nêu trên. Trường hợp, khi áp dụng hạn mức giá
gói thầu phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng nhưng chưa đảm bảo tỷ lệ số
lượng và giá trị gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm, yêu cầu
các cơ quan, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu
ngoài hạn mức nhằm đảm bảo tỷ lệ theo quy định.
2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp,
theo dõi về tỷ lệ đấu thầu qua mạng trên địa bàn hàng tháng và chịu trách nhiệm
trước UBND tỉnh về kết quả áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng trên địa bàn do các
cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức lựa chọn nhà
thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
3. Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành
phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện báo cáo về tỷ lệ đấu thầu qua mạng
do cơ quan, đơn vị mình thực hiện (kèm theo các quyết định phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu; thông báo mời thầu các gói thầu), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu
tư trước ngày 25 hàng tháng và kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm, cả năm (có
phụ biểu kèm theo), để tổng hợp, theo dõi và báo cáo theo quy định.
4. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu
tư, bên mời thầu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ
tịch UBND tỉnh đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua
mạng của đơn vị mình theo quy định tại 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
và văn bản này.
5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc cung cấp,
đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu
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quốc gia theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022.
6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các
đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn (VPUB);
- Lưu: VT, CN.(Mld456)

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

Phụ biểu: BÁO CÁO TỶ LỆ ĐẤU THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA …… NĂM 20221
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ …..
(Kèm theo Công văn số:

STT

Hình thức lựa chọn
nhà thầu

Tổng số
gói thầu
thuộc
phạm vi
điều
chỉnh của
Luật Đấu
thầu

(1)

(2)

1

Đấu thầu rộng rãi

2

Đấu thầu hạn chế

3

Chỉ định thầu

4

Chào hàng cạnh tranh

5

Mua sắm trực tiếp

6

Tự thực hiện

7

Đặc biệt

8

Tham gia thực hiện
của cộng đồng

/UBND-CN ngày

Tổng số
gói thầu
có hạn
mức2

Tổng số gói
thầu mua
sắm nhằm
duy trì
hoạt động
thường
xuyên

Tổng số
gói thầu
mua sắm
tập
trung

(3)

(4)

(5)

/

/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu
qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc giá
Gói thầu
không
thuộc
hạn mức

Gói
thầu
thuộc
hạn
mức

(6)

(7)

Gói thầu
mua sắm
Gói thầu
nhằm duy
mua sắm
trì hoạt
tập trung
động thường
xuyên
(8)

(9)

Tỷ lệ đấu
thầu qua
mạng3

Ghi chú

(10)

(11)

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị tổng hợp kết quả tỷ lệ đấu thầu qua mạng trên địa bàn hàng tháng và chịu trách nhiệm
trước UBND tỉnh về kết quả áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng trên địa bàn do các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn
tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
2 Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn, phi tư vấn không quá 10 tỷ đồng.
1

3

(10) = (6+7+8+9)/(3+4+5)

