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2/UBND-SKH[)T

Dà Náng, ngày .20 tháng

nám 2022

V/v 1in quan dn trin khai thrc hin
1ra chçn nhà thu qua mng trong näm
2022 theo quy djnh ti Thông tu so
08/2022/TT-BKHDT ngày 31/5/2022
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- Các Sâ, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Các Chü du tt.r; dan vj diu hành dir an.

ho

an

gt
v

2-

ho

an

gt

Xét d ngh cüa Sâ K hoch và Du ti.r t.i Cong van s '1 709/SKEDTTDGSDT ngày 45/6 /2022 ye vic lien quan den triên khai thirc hin 1ra chçn
nhà thu qua mng trong näm 2022 theo quy djnE. ti Thông tusô 08/2022/UBKHDT ngày 31/5/2022 cüa B tru&ng B Kê hoach và Dau tli; Chü tjch
UBND thành phô có kiên chi dao các dan vj Chü dâu tu, diêu hành dir an;
UBND các qun, huyn; các Sâ, ban, ngành nghiêm tüc triên khai thixc hin cáo
ni dung sau:
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1. Chi dao các phông chuyên môn, can b phii trách, theo dôi lTnh vrc du
thâu nghiên cüu và nghiêm tue triên khai thirc hin các quy dnh tai Thông tu so
,
08/2022/TT-BKHDT ngày 31/5/2022 cüa B tru&ng B Kê hoach và Dâu tu và
các van ban pháp l có lien quan.
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2. Dam bão cong tác 1ira ch9n nhà thu qua mng nàm 2022 theo l trInh
quy djnh tai Thông tu so 08/2022/TT-BKHDT ngày 31/5/2022 cüa BO tru&ng
B Kê hoach và Dâu tir, cii the nhu sau:
a) T chirc hra ch9n nba th.0 qua mng di vâi toàn b (100%) các gói
thâu áp diving hInh thrc dâu thâu rtng rãi, chao hang canh tranh thuc lTnh virc
hang boa, djch vi phi tu van, djch vii tu van có giá gói thâu không qua 10
dông Va thuc linh virc xây lap có giá gói thâu không qua 20 t' dông, trir gói
thâu hon hçTp, gói thâu áp dung phuang thirc hal giai doan mt tUi ho so', hai giai
doan hal tüi ho so';

b) Vic t chc hra chçn nhà thu qua mng trong nàm phâi bão dam tng
sO luqng gói thâu dat tôi thiêu 80% so tLrqng gói thâu vá tôi thiôu 70% tong giá
trj gói thâu áp diing hInh thirc dâu thâu rng rAi, chào hang canh tranh, trr gói
thâu hon hçp, gói thâu áp dung phuang thüc hai giai doan mQt tiii h so', hai giai
doan hai tái ho so';

c) T ehCrc içra chçn nhà th.0 qua mng d& vi toàn bO (100%) gói thAu
áp dng hInh thuc dâu thâu rng râi, chào hang canh tranh sfr dung vn nba
nithc d mua sam nhàm duy trI hoat dng thi.thng xuyen eüa ca quan nhà nixóc,
to chirc chInh trj, to chirc chInh tr - x hi, to chüc chInh trj xâ hi - ngh
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nghip, th chüc xã hi - ngh nghip, t chüc xâ hi, don vj thuc 1%rc luqng vU
trang nhân dan, don vj sir nghip Cong lap, tth gói thâu hon hcip, goi thâu áp
di1ng phuong thüc hai giai doan mt t(ii ho so, hai giai doan hai tüi ho so.
* Luu j: Tru'ông hczp các don vj khi áp dung hgn mic giá gói thá'u to
ch'c 4a chpn nhà tháu qua mgng theo quy djnh tgi ã'iêm a khoán 2 COng van
nay van chu'a dam báo 13' l ye tOng so lwcing các gói tháu Va tOng giá trj các gói
thu t chic la chQn nhà tháu qua mQng; dé nghj các dan vj xem xét áp dyng
hInh thic ddu tháu qua mgng dOi vài các go! tháu ngoài hqn mic nêu trên nhäm
dam báo t l theo quy djnh tçi ThOng tt sO 08/2022/7T-BKI-IDT ngày
3 1/5/2022 cña Bô truthig Bó Ké hogch và Dáu tu'.
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3. Ngr?i dimg du CáC co quan, don vj chju trách thim trithc länh dto
UBND thành phô nêu trong nàm don vj không dat các tr 1 ye I?a ch9n nhà thâu
qua mng theo quy dnh tai Thông tu so 08/2022/TT-BKHDT ngày 31/5/2022
cUa B trueing B Ké hoach và Dâu tu.
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4. D nghj các don vj thirc hin vic giri Quy& djnh phê duyt k hoach
hra chpn nhà thâu, Quyêt djnh phê duyt két qua içra ch9n nhà thâu ngay sau khi
phé duyt dôi vâi các gói thâu thuc thâm quyên phê duyt cUa don vj mInh ye
S& Kê hoach và Dâu tis và UBND thành phô Dà Nàng dê thun tin cho vic
giám sat, theo dôi hoat dng dâu thâu.
5. Trong qua trInh trin khai thirc hin, nk g.p các khó khãn, vuóng mc
các don vi kip thii báo cáo ye So Ké hoach và Dâu ttr d tham mini UBND
thành phô xem xét, xir 1 theo quy djnh.
so

440/UBND-SKHDT ngày
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6. Van ban nay thay the Cong van
20/01/2022 cUa UBND thânh phô Dà Nàng.
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Can cir kMn clii dao ê,4i trên, yêu cu Thu truOng các don vj lien quan
to chirc, triên khai thrc hin./.
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Na! nhân:
- Nhi.r trên;
- VP UBND TP: DTDT;
- L.ru: VT, SKHDT.Ô -

Lê Trung Chinh

