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CONG HOA XA HQI CHU NG}JA VIT NAM
DQc 1p - Tr do - Hnh phüc

U BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
só: 6433 IUBND-STC

Dà Nng, ngày

)L,

tháng .9 näm 2020

V/v thc hin cong tác d&u thu,

mua sm thixing xuyên trén
dja bàn thânh ph6 Dà Nng
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- Các S&, ban, ngãnh;
- Van phông Thãnh üy Ba Nang;
- Các. t chire chInh trj - xã hi; to chirc chInh tij xA hi nghê nghip; t chi'rc x hi, t chirc xã hi - ngh nghip;
.:-Cacdonvjsirnghipcông1p;
Van phông qun, huyn üy;
:UBND C.0 qi4n, huyn.
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Xet ni dung Cong van sO 2990/STC-GCS ngày 01 thang 9 nàm 2020 cüa
S& Tài chinh v tInh hmnh trin khai thrc hin mua sam, dâu thâu 06 tháng dâu
näm 2020 tren cta bàn thành ph6 Ba Nng, Chü tjch UBND thành ph yêu cu các
ca quan, to chcrc, don vj, dja phuong nêu trôn thrc hin mt s ni dung sau:
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1. Tip ttic rà soái: thixc hin hra ch9n nhà th&u qua mng trong mua sam
hang hoá, tài san d& vói tt cà cac gói thu trir các gói thu mua sam cO lien quan
den cong tác phOng chng djch Covid-19) theo hmnh thirc du thâu rng rAi Va
chào hang cnh tranh phát sinh trong nhftng tháng cuôi näm 2020 dam bâo dt t
1 quy dnh tai Diem a, Khoãn 3 Cong van so 4421UBND-SKHDT ngày
21/01/2020 cila UBND thành ph v vic trin khai thirc hin Thông tu so
1 1/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 cüa B tnthng B Kê hoch và Dâu tir.
2. Hn ch thi cia vic thrc hin du th&u, mua sm theo hInh th1Tc chi dinh
thau, darn baa cong tac Iira ch9n nha thau theo nguyen tac canh tranh, cong bang,
minh btch và hiu qua kinh t.
3. Nghiêm tue thirc hin baa cáo, dánh giá tInh hInh thirc hin mua sm Ca
nam 2020 giri S& Tài chiñh trtxóc ngày 15/0 1/2021 Va thrc hin báo cáo, dánh giá
tInh lilnh thirc hin mua sm djnh kr 6 tháng mt 1&n cho nhing näm k tiëp (co
so sánh .vói närn trixe. do) giri Sâ Tài chInh d tong hçp, tham muu, báo cáo
UBND thãnh phO.
Can cr chi dao nêu tren, ct nghj Thu tnj&ng các Ca quan, t chi'rc, dan vj,
dja phuang cO lien quan trin khai thiic hinJ.
Noi nh1n:
- Nhir trên;
- CT và cc PCT UBND tp;
- Luu: VT, STC,
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