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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 

 
  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 
  

Thực hiện Công văn số 1857/SKHĐT-KTN ngày 20/12/2019 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu 
năm 2019; 

Sau khi rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo tình 
hình thực hiện trên địa bàn huyện như sau: 

 I. Kết quả thực hiện: (Theo các biểu chi tiết đính kèm). 

 1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 

 Trong năm 2019, công tác đấu thầu trên địa bàn huyện Chi Lăng được 
thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP, trong đó số lượng gói thầu thực hiện là 144 gói thầu, tổng giá 
gói thầu là 57.487 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 56.123 triệu đồng, tiết kiệm 
thông qua đấu thầu là 1.364 triệu đồng.  

 2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu 2013, 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Nghị định 15/2015/NĐ-CP và các Thông tư 
hướng dẫn 

Trong năm 2019, các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước đã tham 
gia nghiêm túc, đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn về các Luật, Nghị 
định, Thông tư mới ban hành nhằm nắm bắt được trình tự hồ sơ, công tác đấu 
thầu, lựa chọn nhà thầu, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư để từ đó đẩy nhanh 
công tác giải ngân, thanh toán vốn dự án trên địa bàn. Tham dự lớp tập huấn 
chuyên môn, nghiệp vụ trong năm do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức là 01 lớp. 

3. Tình hình thực hiện đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu qua mạng  

Trong năm 2019, các chủ đầu tư đều tuân thủ việc đăng tải thông tin mời 
thầu lên trang thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong năm đã thực hiện 03 
gói thầu thi công xây dựng với hình thức đấu thầu qua mạng. 

4. Tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu trước và sau khi Luật 
Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

Tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu sau khi Luật Đấu thầu 2013 
và Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: phân cấp triệt để việc quyết 
định hình thức chỉ định thầu cho UBND các cấp mà không yêu cầu trình Thủ 
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tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Để việc phân cấp gắn với trách nhiệm giải 
trình, tránh khép kín trong đấu thầu, Luật đấu thầu năm 2013 đã bổ sung quy 
định về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá 
trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Trong năm, thực hiện nghiêm túc 
theo Quyết định ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu, và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C. 

5. Nhận xét, đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt 
động đấu thầu 

Về cơ bản năng lực quản lý của các chủ đầu tư trong công tác đấu thầu 
đáp ứng được yêu cầu của dự án, năng lực các cán bộ tham gia hoạt động đấu 
thầu được đảm bảo, có chứng chỉ về đấu thầu dự án, được tham gia đầy đủ các 
lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ.  

II. Kiến nghị, đề xuất 

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019; 
Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét tổ chức mở lớp tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm 2020 về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà 
thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư, triển khai các văn bán mới về đầu tư xây 
dựng cho các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt và triển 
khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019; Ủy ban nhân 
dân huyện Chi Lăng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổng hợp 
theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH (10b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

Đinh Hữu Học 
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