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ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH TUYÊN QUANG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

    

      Số: 17/BC-SKHĐT                     Tuyên Quang, ngày 20 tháng  01  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 

  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Quy 

định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực 

hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Thực hiện công văn số 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

năm 2019”. 

 Thực hiện công văn số 3784/UBND-ĐTXD ngày 24/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo kết quả triển khai công tác lựa chọn 

nhà thầu bằng hình thức Đấu thầu qua mạng trong năm 2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang trân trọng báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:  

I. Kết quả thực hiện 

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện công tác đấu thầu năm 2019 (Có 

biểu chi tiết kèm theo.)  

1.1. Tổng hợp kết quả công tác đấu thầu thực hiện trong năm 2019 

1.1.1. Tổng hợp kết quả  

Tổng số  1515 gói thầu, trong đó: 

* Theo lĩnh vực đấu thầu: 

- Phi tư vấn: 91 gói (chiếm 6,0 %); 

- Tư vấn: 879 gói (chiếm 57,82 %); 

- Mua sắm hàng hoá: 145 gói (chiếm 9,57 %); 

- Xây lắp: 402 gói (chiếm 26,53 %); 

- Hỗn hợp: 01  gói (chiếu 0,066 %) 

* Theo hình thức lựa chọn nhà thầu: 
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- Đấu thầu rộng rãi trong nước: 165 gói (chiếm 10,89 %); 

- Đấu thầu hạn chế: 5 gói (chiếm 0,33 %) 

- Chỉ định thầu: 1.257 gói (chiếm 82,97 %); 

- Chào hàng cạnh tranh: 87 gói (chiếm 5,74 %); 

- Mua sắm trực tiếp: 01 gói (chiếm 0,07 %); 

1.1.2. Kết quả đấu thầu: 

- Tổng giá gói thầu: 2.110.305,0 triệu đồng  

- Tổng giá trúng thầu: 2.135.100,0 triệu đồng 

- Chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu: 75.205,0 triệu đồng. 

2. Công  tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về đấu thầu: 

- Việc phổ biến, quán triệt các văn bản thực hiện Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang  

Tổ chức 01 lớp tập huấn tăng cường năng lực thực hiện đấu thầu qua mạng đối 

tượng là bên mời thầu cho 100 cán bộ thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh và 01 lớp tập huấn tăng cường 

năng lực thực hiện đấu thầu qua mạng đối tượng là nhà thầu cho một số Doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 

07/2015/TT2015/TTLT-BKHĐT-BTC. 

3. Tình thình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu qua mạng;  

a) Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu, và lựa chọn nhà 

thầu qua mạng, được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu qua mạng. 

b) Kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng: 

- Tổng số gói thầu: 53 gói; 

- Theo lĩnh vực đấu thầu: 

+ Phi tư vấn: 0 gói; 

+ Tư vấn: 6 gói; 

+ Mua sắm hàng hoá: 21 gói; 

+ Xây lắp: 26 gói; 

- Theo hình thức lựa chọn nhà thầu:  
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+ Đấu thầu rộng rãi trong nước: 37 gói/53  gói (chiếm 69,81 % số lượng gói 

thầu đấu thầu qua mạng); 

+ Chào hàng cạnh tranh: 16 gói/53  gói (chiếm 30,19% số lượng gói thầu đấu 

thầu qua mạng); 

- Kết quả đấu thầu: 

+ Tổng giá gói thầu: 215.217,0  triệu đồng. 

+ Tổng giá trúng thầu: 213.608,0  triệu đồng. 

+ Chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu: 1.609,0  triệu đồng. 

4. Tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu: Về phân cấp trong đấu 

thầu tỉnh Tuyên Quang thực hiện phân cấp theo đúng quy định. 

5. Năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu 

Cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu đều có chứng chỉ tham gia khoá học đấu 

thầu theo quy định. Tuy nhiên theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, một 

số thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thuộc một số gói thầu chưa đảm bảo đầy đủ 

các điều kiện theo Luật Đấu thầu. 

6. Tình hình triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra về đấu thầu 

Năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra 

về đấu thầu đúng theo quy định hiện hành. Kết quả các chủ đầu tư xây dựng công 

trình thực hiện trình tự, thủ tục đấu thầu cơ bản tuân thủ theo Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ.  

7. Công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu: Năm 2019 

không có văn bản kiến nghị trong công tác đấu thầu. 

8. Tên và chức danh của Lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác đấu thầu 

trong phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại khoản 13 Điều 129 

Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Ông Trần Ngọc Thực - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

9. Tình hình triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 và Chỉ thị 

số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-

TTg ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công tác ngăn 

ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu:  

Để tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của công 

tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản số 

1032/SKH-TĐ&GSĐT ngày 25/7/2019 về việc đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua 

mạng và tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của công 

tác đấu thầu; Văn bản số 1928 /SKH-TĐ&GSĐT ngày 31/12/2019 về việc triển 

khai và thực hiện công tác đấu thầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. 

II. Tình hình triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Văn bản số 
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8895/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản 

số 3784/UBND-ĐTXD ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 

Kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 của các chủ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Tuyên quang: 

- Số lượng các gói thầu thực hiện; 

+ Tổng số gói thầu trong phạm vi đấu thầu qua mạng: 257 gói. 

+ Tổng số gói thầu đấu thầu qua mạng: 53 gói. 

+ Tỷ lệ số lượng gói đấu thầu qua mạng: 20,62%. 

- Tổng giá trị các gói thầu thực hiện; 

+ Tổng giá trị các gói thầu trong phạm vi đấu thầu qua mạng: 2.018.018,0 

triệu đồng; 

+ Tổng giá trị các gói thầu đấu thầu qua mạng: 215.218,00 triệu đồng 

+ Tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện qua mạng:10,7% 

III. Đánh giá việc thực hiện công tác đấu thầu năm 2019. 

- Thực hiện công tác đấu thầu năm 2019 tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện theo 

đúng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Năm 2019 trên địa bàn tỉnh không 

có trường hợp nào vi phạm pháp luật đấu thầu. Thông qua đấu thầu đã tiết kiệm 

vốn ngân sách nhà nước 75.205,0 triệu đồng, tỷ lệ giảm so với tổng giá gói thầu 

được duyệt là 3,4%. 

- Áp dụng đấu thầu lựa chọn được những nhà thầu có năng lực và kinh 

nghiệm phù hợp với tính chất và quy mô gói thầu, tạo động lực để nhà thầu nâng 

cao năng lực và khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng công trình, 

đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình đúng kế hoạch; nâng cao nhận 

thức của chủ đầu tư và các cán bộ có liên quan trong lĩnh vực đấu thầu. Tuy nhiên 

trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: 

+ Việc tổ chức thực hiện công tác đấu thầu của một số chủ đầu tư còn hạn 

chế: Năng lực cán bộ tham gia công tác đấu thầu, một số chủ đầu tư chưa có kinh 

nghiệm; chất lượng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chưa đáp ứng tốt yêu cầu (còn 

có tiêu chí thấp hoặc cao hơn so với yêu cầu của gói thầu);  

+ Một số ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình mới được thành 

lập phần lớn đội ngũ cán bộ chưa được đào tạo chuyên nghiệp về đấu thầu qua 

mạng cũng như chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đấu thầu theo 

quy định nên việc hoạt động đấu thầu của các đơn vị trên gặp nhiều khó khăn. 

+ Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng còn hạn chế nguyên nhân do cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật thấp, trình độ đội ngũ cán bộ hoạt động đấu thầu qua mạng 

chưa được đào tạo bài bản. 

+ Một số chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác báo cáo tình hình thực hiện 

đấu thầu theo quy định.  
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- Tỷ lệ về số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng, tỷ lệ giá trị gói thầu 

áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được so với chỉ tiêu tại 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.  

IV. Kiến nghị:  

 Để thực hiện được lộ trình đấu thầu qua mạng, cần đào tạo tốt đội ngũ cán 

bộ thực hiện và đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để đảm bảo thực hiện tốt đấu thầu 

qua mạng. 

Trên đây là kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang trân trọng báo cáo Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 

 
Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC   
- Bộ Kế hoạch & ĐT (B/c)                                                    
- UBND tỉnh (B/c);                                                                              

- Lãnh đạo Sở;              

- Lưu: VT-ĐT,TĐ & GSĐT.                                                                                   

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                        Vân Đình Thảo 
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DANH SÁCH CÁC CƠ  QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG THỰC HIỆN BÁO CÁO HOẶC THỰC HIỆN 

NHƯNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ THỜI HẠN VÀ NỘI DUNG THEO YÊU CẦU 

 

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÔNG BÁO 

CÁO 

BÁO CÁO KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ 

THỜI HẠN VÀ NỘI DUNG THEO 

YÊU CẦU 

VỀ THỜI HẠN VỀ NỘI DUNG 

1 UBND Lâm Bình X   

2 UBND Na Hang X   

3 UBND huyện Chiêm Hóa X   

4 UBND Thành phố Tuyên 

Quang 

X   

5 Sở Tài chính X   

6 Sở Tài nguyên Môi trường X   

7 Ban quản lý khu du lich suối 

khoáng Mỹ Lâm 

X   

8 Bệnh viện Đa khoa tỉnh X   

9 Trung tâm Y tế dự phòng 

tỉnh 

X   

10 Trường Đại học Tân Trào X   

11 Sở Lao động Thương binh 

và Xã Hội 

X   
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