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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKH&ĐT - TTrS Bắc Kạn, ngày         tháng 7 năm 2019 

V/v đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực 

hiện Quyết định số 17/2019/QĐ - TTg  

ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Ngày 08/4/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ 

- TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định 

tại Điều 26 Luật Đấu thầu. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2019. 

Nhằm tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định nêu trên được kịp thời, hiệu quả 

và đảm bảo đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 

2107/UBND - KTTCKT ngày 24/4/2019 chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi và phối hợp hướng dẫn các đơn vị, địa phương 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

Với vị trí là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác đấu thầu 

trên địa bàn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND 

các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết 

định số 17/2019/QĐ - TTg ngày 08/4/2019. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau: 

1. Về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm: 

Gồm 21 trường hợp (quy định chi tiết tại Điều 3 của Quyết định) được áp dụng 

hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. 

2. Về quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: 

Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thương thảo hợp 

đồng với nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu (nội dung hợp đồng phải đảm bảo 

đầy đủ các nội dung liên quan đến yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần 

thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị hợp 

đồng) hoặc thực hiện các nội dung để tiến hành lựa chọn cho phù hợp. 

a) Đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng: 

Không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải đảm bảo có 

hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, không phải lập, 
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thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, thủ trưởng cơ 

quan/đơn vị quyết định việc mua sắm phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả 

và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. 

b) Đối với các gói thầu, nội dung khác: Thực hiện theo quy trình quy định tại 

điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ - TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Về thẩm quyền mua sắm: 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản và theo phân cấp 

thẩm quyền mua sắm của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ngoài các trường hợp quy định từ Khoản 1 đến Khoản 20 Điều 3 Quyết định 

nêu trên, nếu gói thầu, nội dung mua sắm xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng 

biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 

20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu thì các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua 

sắm tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý và mua sắm 

tài sản công để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, quyết định theo quy định.  

Người quyết định mua sắm phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch; khi phê 

duyệt dự toán, giá gói thầu phải phù hợp với quy định của pháp luật, định mức chi, 

bảo đảm tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí và đem lại hiệu quả kinh tế khi 

thực hiện mua sắm và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong 

phạm vi quản lý của mình. 

Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

(Quyết định số 17/2019/QĐ - TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được 

áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại 

Điều 26 Luật Đấu thầu đã được gửi kèm theo văn bản số 2107/UBND - KTTCKT 

ngày 24/4/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đơn vị). 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ sở; các PGĐ sở; 

- Lưu: VT,TTrS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lăng Văn Hòa 
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