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  Kính gửi: 

     - Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố; 
     - Các Chủ đầu tư/Bên mời thầu 
 

Thực hiện Công văn số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID – 19 và theo đề nghị của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại Tờ trình số 382/STTr-KHĐT ngày 31 tháng 9 năm 2021 về việc 

thực hiện tăng cường tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia 

trong dịch Covid -19. 

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa 

phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Để góp phần hạn chế sự lây lan của Dịch bệnh COVID – 19, đồng 

thời đảm bảo mục tiêu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế 

của công tác đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Tăng cường thực hiện công tác đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu 

thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. 

2. Các chủ đầu tư/Bên mời thầu chủ động đề xuất đấu thầu rộng rãi qua 

mạng đối với các gói thầu không nằm trong hạn mức đấu thầu qua mạng khi trình 

thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu.  

3. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình 

thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng, chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, khuyến 

khích chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét điều chỉnh sang hình thức áp dụng đấu 

thầu rộng rãi qua mạng để tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham dự thầu, đồng thời 

tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 
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4. Đối với các gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi không qua mạng đã 

phát hành Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu. Để tránh nguy cơ làm lây lan dịch bệnh 

COVID-19, các Chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét, thông báo và hướng dẫn các 

nhà thầu gửi văn bản làm rõ Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu (Có chữ ký của người 

đại diện pháp luật và đóng dấu của nhà thầu) qua địa chỉ Email, đồng thời chuyển 

phát nhanh văn bản làm rõ và Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đảm bảo thời gian để 

Chủ đầu tư/Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu để xem xét mở 

thầu đảm bảo tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-

19, đáp ứng mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch 

và hiệu quả kinh tế. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc  đề 

nghị các đơn vị kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để được hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận:   

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 
- TT tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid -19 tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo); 
- Như trên; 
- Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin-Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, KG-VX, KT(Quý-3b). 25b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Hồng Minh 
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