
 

 

      Kính gửi:  

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Các cơ quan công an, quân sự trên địa bàn thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành và Hội đoàn thể; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Trường Chính trị thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý đấu thầu trong hoạt động mua sắm 

thường xuyên từ nguồn vốn nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại 

Công văn số 8747/UBND-KT ngày 28/12/2021 về triển khai chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Công văn số 9373/VPCP-NC ngày 22/12/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh gây lãng phí, thất thoát, tham 

nhũng, tiêu cực và “lợi ích nhóm” và hạn chế xảy ra vi phạm pháp luật trong việc 

thực hiện mua sắm đấu thầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Tài chính đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Về dự toán giá gói thầu 

Căn cứ thẩm quyền được giao tại Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2019 của UBND thành phố ban hành Quy định về một số nội dung mua 

sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Đà Nẵng; đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 

quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý đối với 

việc lựa chọn chủng loại hàng hóa, tài sản, dịch vụ đề nghị mua sắm, đầu thầu (nêu 

rõ sự cần thiết, sự phù hợp, danh mục, chủng loại, số lượng, đơn giá, giá dự toán 

được xây dựng phải tuyệt đối tuân thủ theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông 

tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành 

phố: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, 

Chủ tịch UBND thành phố, khi gửi về Sở Tài chính để thẩm định trình UBND 

thành phố đối với dự toán mua sắm hàng hóa, thuê dịch vụ (giá trị trên 02 tỷ đồng) 

hoặc Sở Tài chính có ý kiến về giá dự toán đối với tài sản công tại Khoản 1, Điều 4 

và hóa chất, vật tư y tế (giá trị trên 02 tỷ đồng) tại Điểm c Khoản 2 Điều 4; đề nghị 
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           Số:          /STC-GCS             Đà Nẵng, ngày      tháng 01 năm 2022 
 V/v tăng cường quản lý việc mua 

sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, 
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đơn vị thực hiện theo Biểu mẫu và các nội dung hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo. (Biểu mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ: 

http://taichinh.danang.gov.vn/, mục Biểu mẫu: “Biểu mẫu xây dựng dự toán mua 

sắm thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước”) 

2. Về lộ trình thực hiện đấu thầu  

Căn cứ Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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; đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua 

mạng từ năm 2022 đến năm 2025, như sau: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu; 

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu 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; 

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm 

tập trung. 

Ngoài ra, trong công tác lựa chọn nhà thầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phải thực hiện khách quan, công bằng, minh bạch nhằm thu hút sự tham 

gia cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu. Tuyệt đối không đưa ra các nội dung 

mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu hoặc cản trở sự 

tham gia của nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Công tác đấu thầu 

phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp 

lý khác có liên quan. 

 Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện./. 

 

          
- Như trên; 

- UBND TP (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Bộ phận 1 cửa Sở Tài chính; 

- Tổ Mua sắm tập trung; 

- Lưu: VT, VPS, GCS.10. 

KT. GI M Đ C 

PHÓ GI M Đ C 

 

 

 
Trần Thủ 
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