
   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

  Số:                /SKHĐT-ĐT                            Bình Phước, ngày     tháng 12 năm 2019 
 
 

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt  

động đấu thầu năm 2019 và cung cấp  

số liệu Kiểm toán nhà nước năm 2020. 
 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị chủ đầu tư; nhà đầu tư, bên mời thầu; 

- Công ty Điện lực Bình Phước; 

- Các công ty, doanh nghiệp nhà nước tỉnh; 

- Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước. 
 

 
 

/  

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (khoản 4 Điều 81, khoản 

1 Điều 83); Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (khoản 13 Điều 129); Nghị 

định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (khoản 3 Điều 95) của Chính phủ; 

 Nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà đầu 

tư, xác định những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nâng 

cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu năm 2020; đảm bảo mục tiêu công khai, minh 

bạch, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình 

thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của đơn vị mình, với nội dung cụ thể như sau:   

1. Phần 1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 theo đề cương 

hướng dẫn Phụ lục
1
 1. 

2. Phần 2. Tổng hợp tình hình thực hiện đấu thầu theo Phụ lục 2, bao gồm 04 biểu 

tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu từ Biểu
2
 2.1 đến Biểu 2.4 và 03 

biểu tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà đầu tư từ Biểu 2.5 và Biểu 2.6A, 

2.6B và Biểu 2.7 về lựa chọn nhà thầu qua mạng đính kèm theo báo cáo tình hình thực 

hiện hoạt động đấu thầu năm 2019. 

3. Cung cấp số liệu Kiểm toán nhà nước năm 2020: Theo các Biểu số 01, Biểu số 

02, Biểu số 03, Biểu số 04. 

                                                 
1
Các phụ lục, biểu mẫu báo cáo được gắn trên Website:skhdtbinhphuoc.gov.vn 

2
Đơn vị tính cho tất cả các biểu  là “triệu đồng” 



Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo
3
 về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày  

31/12/2019 để kịp tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp trình Thủ tướng Chính phủ.  

Do đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định, đề nghị Quý cơ quan, 

đơn vị hợp tác chặt chẽ, gửi báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh 

về sự chậm trễ (nếu có) cũng như tính chính xác của số liệu, biểu mẫu, nội dung báo cáo. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng TC-KH các huyện, tx, tp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, P.ĐT (B). 

                                                 
3
Cách thức gửi báo cáo được hướng dẫn tại Phụ lục 3 


		stttt@danang.gov.vn
	2019-12-03T16:26:33+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Võ Sá<vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-03T16:34:58+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-03T16:35:21+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-03T16:36:25+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




