ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3386 /UBND-TH

Bình Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2021

V/v tăng cường tổ chức đấu
thầu trên Hệ thống đấu thầu
Quốc gia trong dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5680/BKHĐT-QLĐT
ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ
chức đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid-19 (gửi kèm
theo).
Để góp phần hạn chế lây lan của dịch Covid-19, thực hiện theo đúng
chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu
thầu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các
sở ban ngành khối tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu, ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị,
cá nhân có liên quan thực hiện như sau:
1. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 nêu trên để triển khai thực
hiện theo đúng quy định.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị
thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH, TH. Phú.
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