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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc tăng cường quản lý công tác đấu
thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, thuê dịch vụ

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Văn bản số 627/UBND-VP5 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về
việc tăng cường quản lý công tác đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, thuê dịch vụ,
UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã triển
khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã được giao mua sắm
tài sản, hàng hóa
- Chủ động triển khai thực hiện các thủ tục mua sắm tài sản đảm bảo về quy
định, nội dung và thời gian theo quy định của Luật Đấu thầu, 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; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài
chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt
động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân
dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Đối
với mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 thực
hiện theo quy định tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về
mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống
dịch COVID-19.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND
thành phố về danh mục tài sản, định mức mua sắm và trình tự triển khai thực hiện
khi được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán, kế hoạch hàng năm. Đặc biệt, đối
với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh và trang thiết
bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19.
- Khi thực hiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) phải đảm bảo
theo đúng nguyên tắc, căn cứ pháp lý và đầy đủ nội dung theo quy định. Không
đưa ra các yêu cầu về tính năng, kỹ thuật không cần thiết khi lập hồ sơ mời thầu
(HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) của tài sản, hàng hóa nhằm giảm số lượng nhà
thầu tham dự, giảm tính cạnh tranh trong công tác lựa chọn nhà thầu.
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- Thực hiện việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu, đặc biệt là
thông tin về KHLCNT, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo
đúng quy định để các nhà thầu biết tham gia dự thầu, các cơ quan chức năng giám
sát kết quả thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.
- Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu theo yêu
cầu tại điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.
2. Các phòng, đơn vị thực hiện công tác thẩm định trong hoạt động đấu thầu
- Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định trong đấu thầu đặc biệt trong
thẩm định KHLCNT, HSMT, kết quả lựa chọn trước khi trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
- Khi thực hiện thẩm định KHLCNT cần chú trọng thẩm định các căn cứ, cơ
sở xác định giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu. Báo cáo thẩm định giải trình
rõ kết quả đối chiếu các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với từng căn cứ, cơ
sở để đưa ra nhận xét, đánh giá đúng, sai so với quy định của pháp luật và nêu rõ ý
kiến thống nhất hay không thống nhất với các nội dung trình của cơ quan, đơn vị.
UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã
nghiêm túc triển khai thực hiện.
(Gửi kèm theo bản chụp Văn bản số 627/UBND-VP5 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TC-KH.
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