
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SKHĐT-TĐGSĐT Đà Nẵng, ngày       tháng   6   năm 2022 

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt 

động đấu thầu trong 06 tháng đầu 

năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - Các Chủ đầu tư; đơn vị điều hành dự án; 

 - UBND các quận, huyện. 

Triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3928/UBND-

ĐTĐT ngày 17/6/2019 về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác lựa 

chọn nhà thầu thuộc các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Công văn số 3362/UBND-

SKHĐT ngày 20/6/2022 về việc liên quan đến triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu 

qua mạng theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022; Công 

văn số 975/UBND-STC ngày 24/02/2022 về việc thực hiện công tác đấu thầu, mua 

sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề 

nghị các Sở, ban, ngành; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận, 

huyện triển khai công tác báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

trong 06 tháng đầu năm 2022 của đơn vị mình, cụ thể theo các Phụ lục hướng dẫn 

và hệ thống Biểu mẫu đính kèm. 

Đối với công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, Sở Tài 

chính là cơ quan chuyên môn chủ trì quản lý, theo dõi, thẩm định công tác đấu thầu. 

Do vậy, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng 

nguồn vốn mua sắm thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022 theo Biểu 2 và gửi 

về Sở Tài chính trước ngày 05/7/2022 để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Đối với các báo cáo và biểu mẫu, các đơn vị vui lòng gửi kèm file dữ liệu đến 

địa chỉ thư điện tử: tuhm@danang.gov.vn; đồng thời, thực hiện việc nhập dữ liệu 

báo cáo vào Hệ thống quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại 

địa chỉ http://quanlyduandautu.danang.gov.vn để phục vụ cho việc trích xuất dữ 

liệu. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 06 tháng đầu năm 2022 vui lòng 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/7/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo 

UBND thành phố. (Để tải file mềm nội dung phụ lục hướng dẫn và hệ thống biểu 

mẫu báo cáo, các đơn vị có thể truy cập vào trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tại địa chỉ http://www.dpi.danang.gov.vn) 

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TPĐN (b/c); 

- Lưu: VT, TĐGSĐT (T). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Tâm 
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PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

 ĐẤU THẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Đính kèm Công văn số           /SKHĐT-TĐGSĐT ngày       /      /2022 của  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 

TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 THEO CÁC NỘI DUNG SAU: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 2022 

a) Tổng hợp chung kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu 

thuộc dự án đầu tư phát triển và dự toán mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung 

dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ bao gồm: tổng số gói thầu, 

tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu 

thầu; theo hình thức lựa chọn nhà thầu; theo phân loại dự án. 

b) Báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng theo các nội dung dưới đây: 

-  Kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu. 

-  Kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng: Nêu rõ số lượng các 

gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, giá trị trúng thầu, lĩnh vực đấu 

thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, số lượng 

gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng mà nhà thầu được ưu đãi trúng thầu, số lượng 

kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đã được đăng tải, số lượng gói thầu đấu thầu 

qua mạng bị hủy thầu và lý do hủy thầu. Xác định tỷ lệ, tổng kết, đánh giá kết quả 

thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình mới quy định tại Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022.  

2. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu trong 06 tháng đầu năm 

2022 

Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản 

lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung nêu tại Mục 1, bao gồm: 

a) Kết quả đạt được; 

b) Hạn chế, tồn tại; 

c) Nguyên nhân. 

3. Giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm 

- Việc giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng văn bản kiến nghị 

nhận được, cách thức và kết quả giải quyết kiến nghị; 

- Việc xử lý vi phạm trong đấu thầu: tổng số tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm, số lượng quyết định xử lý vi phạm, hình thức xử lý vi phạm, công khai xử lý 

vi phạm. 

4. Giải pháp và kiến nghị 

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động 

đấu thầu, nêu các kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện cho 06 tháng cuối năm 

2022 để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện hoạt động đấu thầu. 
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PHỤ LỤC 2 

CÁC BIỂU MẪU SỐ LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO 

(Đính kèm Công văn số           /SKHĐT-TĐGSĐT ngày       /      /2022 của  

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng) 

 

ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ LỰA 

CHỌN NHÀ THẦU THEO CÁC BIỂU KÈM THEO VĂN BẢN NÀY, BAO 

GỒM:  

- Biểu 1. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn nhà 

nước trong 06 tháng đầu năm 2022 theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 

Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

- Biểu 2. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng 

nguồn vốn mua sắm thường xuyên trong 06 tháng đầu năm 2022 theo quy định tại 

điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Sở Tài chính chủ 

trì tổng hợp biểu này). 

- Biểu 3. Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ trong 06 tháng đầu năm 2022 thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

- Biểu 4. Báo cáo công tác lựa chọn nhà thầu trong 06 tháng đầu năm 2022 

(Nguồn vốn đầu tư công giao tại Quyết định số 4078/QĐ-UBND 18/12/2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng). 

* Lưu ý:  

- Đơn vị tính cho tất cả các Biểu 1, 2, 3 là triệu đồng. 

- Riêng Biểu 4 áp dụng cho các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc 

UBND thành phố và UBND các quận, huyện thực hiện báo cáo.  

- Các đơn vị lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất, không thêm bớt các cột, 

dòng ngoài nội dung yêu cầu của Biểu mẫu và điền đầy đủ, chính xác số liệu, đơn vị 

tính. Các báo cáo gởi kèm file dữ liệu đến địa chỉ thư điện tử: tuhm@danang.gov.vn. 

Ngoài ra, để tải file mềm Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như hệ thống 

biểu mẫu báo cáo, các đơn vị có thể truy cập vào trang thông tin của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại địa chỉ http://www.dpi.danang.gov.vn. 

- Các đơn vị thực hiện việc nhập dữ liệu báo cáo 06 tháng đầu năm 2022 vào 

Hệ thống quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ  

http://quanlyduandautu.danang.gov.vn 
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