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Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019 

             Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. 

                                           

 Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5659/BKHĐT - 

QLĐT  ngày 12 tháng 8 năm 2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động 

đấu thầu năm 2018 (gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên. Các Bộ, ngành, địa 

phương, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước lưu ý các kiến nghị của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo để tăng cường quản lý công tác đấu thầu tại cơ 

quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức kiểm tra, đôn đốc các Bộ, 

ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu 

trong lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

và dự án có sử dụng đất để bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi cho nhà đầu tư 

nhưng đồng thời phải công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ,  

   PTTg Trịnh Đình Dũng; 

  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 

    Các Vụ: KTTH, TH, PL; 

- Lưu: Văn thư, CN (2b).Vượng 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM  

 

Nguyễn Cao Lục 
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