
   UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ TÀI CHÍNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:        /STC-QLGCS                    Bình Định, ngày       tháng 12 năm 2020 
Về việc báo cáo tình hình 

thực hiện hoạt động đấu thầu 

năm 2020 

                        Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2153/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 

04/12/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020. 

Về nội dung này, Sở Tài chính báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 

1. Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm: 

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua 

sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định và thực hiện lộ trình đấu thầu qua 

mạng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; năm 2020 Sở Tài chính đã tổ chức mua sắm hàng hóa theo 

phương thức tập trung với tổng số gói thầu là 18 gói thầu, tổng giá trị dự toán 

được duyệt là 85.548 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 83.415 triệu đồng, tiết 

kiệm ngân sách nhà nước là 2.132 triệu đồng, tương đương mức giảm là 2,49% so 

với dự toán mua sắm do các đơn vị sử dụng tài sản lập. Trong đó, Sở Tài chính đã 

tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu mua 

sắm hàng hóa theo phương thức tập trung áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 

chào hàng cạnh tranh thông thường có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; đạt tỷ 

lệ 83% so với tổng số lượng gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức tập 

trung áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (15 gói thầu/18 

gói thầu) và có tổng giá trị đạt 52% tổng giá trị các gói thầu mua sắm hàng hóa 

theo phương thức tập trung áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh 

tranh (44.468 triệu đồng/85.548 triệu đồng) (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu 2013; Nghị 

định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn: 

Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức tập trung do Sở Tài 

chính thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Đấu thầu 

2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn. Tất cả các thành 

viên thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính đều được tham gia các lớp đào 

tạo và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, đấu thầu chuyên sâu, 

đấu thầu qua mạng trước khi tham gia hoạt động đấu thầu. 
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  3. Phân cấp trong đấu thầu: 

Thực hiện Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị 

mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo đó Sở Tài chính là đơn vị 

được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh 

mục mua sắm tập trung quy định từ Điểm a đến Điểm k Khoản 1 Điều này, trừ 

các trang thiết bị (cùng tên danh mục) giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo mua sắm 

tập trung theo Phụ lục 01 đính kèm Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 

13/5/2019 của UBND tỉnh.  

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã thành lập Tổ mua sắm tập trung bao gồm 

Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và phân công nhiệm vụ thành viên Tổ mua sắm tập 

trung. Trong năm 2020, Giám đốc Sở Tài chính đã ký ban hành các Quyết định 

kiện toàn lại Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính gồm: Quyết định số 

251/QĐ-STC ngày 10/8/2020 của Sở Tài chính về việc kiện toàn Tổ mua sắm tập 

trung của Sở Tài chính; Quyết định số 252/QĐ-STC ngày 10/8/2020 của Sở Tài 

chính về việc kiện toàn Tổ chuyên gia thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài 

chính; Quyết định số 253/QĐ-STC ngày 10/8/2020 của Sở Tài chính về việc kiện 

toàn Tổ thẩm định thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu: không phát sinh. 

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu: 

Tất cả các thành viên thuộc Tổ mua sắm tập trung của Sở Tài chính (11 

thành viên) đều đã qua các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu và được cấp 

chứng chỉ về đấu thầu theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, tất cả các thành viên thuộc Tổ mua 

sắm tập trung của Sở Tài chính cũng đã được tham gia các lớp đào tạo và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu, nghiệp vụ đấu thầu qua 

mạng. 

6. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu:  

Trong năm 2020, Sở Tài chính đã giải quyết kiến nghị về đấu thầu, cụ thể: 

- Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính 

năm 2020 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sao Mai có Văn bản số 

15/KN_KQLCNT/SM ngày 4/4/2020 về việc kiến nghị kết quả lựa chọn nhà 

thầu, Sở Tài chính đã có Công văn số 948/STC-QLGCS ngày 13/4/2020 trả lời 

kiến nghị của nhà thầu.  
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Tuy nhiên, đến ngày 15/4/2020, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Công nghệ Sao Mai có Văn bản số 20/KN_KQLCNT/SM ngày 15/4/2020 tiếp 

tục kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Trên cơ sở Báo cáo số 735/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 07/5/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về kết quả lựa 

chọn nhà thầu của Hội đồng tư vấn đấu thầu tỉnh Bình Định, ngày 08/5/2020 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc giải quyết kiến 

nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sao Mai về kết quả lựa 

chọn nhà thầu đối với Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học 

ngành tài chính năm 2020, theo đó UBND tỉnh công nhận kết quả lựa chọn nhà 

thầu đối với Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài 

chính năm 2020 đã được Sở Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-STC 

ngày 31/3/2020. 

- Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng 

năm 2020 (đợt 3) 

Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Sao 

Mai và Công ty TNHH Công nghiệp Tự động hóa An Phát (sau đây gọi là Liên 

danh Sao Mai - An Phát) có Văn bản số 26/KQĐG-HSDT/SM ngày 22/10/2020 

về việc kiến nghị kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Sở Tài chính đã có 

Công văn số 3070/STC-QLGCS ngày 23/10/2020 trả lời kiến nghị của nhà thầu; 

Đến ngày 26/10/2020, Liên danh Sao Mai - An Phát có Văn bản số 

29/KQĐG-HSDT/SM ngày 26/10/2020 tiếp tục kiến nghị kết quả đánh giá Hồ 

sơ đề xuất về kỹ thuật (lần 2), Sở Tài chính cũng đã có Công văn số 3141/STC-

QLGCS ngày 30/10/2020 trả lời kiến nghị của nhà thầu (lần 2).  

Theo đó, Liên danh Sao Mai - An Phát đã đồng ý với kết quả đánh giá Hồ 

sơ đề xuất về kỹ thuật đối với Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết 

bị tin học văn phòng năm 2020 (đợt 3) đã được Sở Tài chính phê duyệt tại 

315/QĐ-STC ngày 16/10/2020. 

- Tính đến nay, Sở Tài chính chưa có bất kỳ xử lý vi phạm nào về đấu 

thầu đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu trong năm 2020. 

6. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các gói thầu: không có. 

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 

Trong thời gian qua, công tác tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản theo 

phương thức tập trung tại Sở Tài chính được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tuân 

thủ đúng theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ; các Thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên 
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quan; công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh 

bạch và hiệu quả kinh tế. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020, Sở 

Tài chính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lưu: VT, QLGCS.          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 
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