
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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        Văn Đức, ngày  03  tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách pháp luật, 

quy định của Nhà nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng 
trên địa bàn phường giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 10 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Chí Linh về việc giám sát công tác tổ chức đấu 
thầu, đấu giá đất trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức Báo cáo tình hình thực hiện công tác 
lựa chọn các nhà thầu trong công tác đầu tư xây dựng các công trình như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình:
         Văn Đức là phường miền núi nằm ở phía đông nam của thành phố Chí 
Linh, có vị trí địa lý phía bắc giáp phường Cộng Hòa, phường Hoàng Tân,; phía 
Nam giáp phường An Lạc, xã Lê Ninh thị xã Kinh Môn; phía Đông giáp xã 
Nguyễn Huệ thị xã Đông Triều; phía Tây giáp phường Thái Học, phường An 
Lạc.   

Phường có diện tích tự nhiên 1.542,48 ha. Trong đó:
+ Đất nông nghiệp 1.156,27 ha.
+  Đất phi nông nghiệp 369,23 ha.
+ Đất chưa sử dụng là 17,00 ha.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Trong công tác thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hình thức 

lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu đều căn cứ vào các quy định 
của Pháp luật hướng dẫn như Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 
10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 
tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Các bước để thực hiện lựa chọn đơn vị thi công xây lắp gồm:
1. Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu (đơn vị tư vấn độc lập, có năng lực 

trong công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ chào hàng cạnh tranh);
2. Đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (hồ sơ chào hành cạnh tranh) 

thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu;



3. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ chào hàng cạnh tranh 
sau khi có báo cáo đánh giá của đơn vị thẩm định

* Mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ chào hàng căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 
01/2015/TT-BKHĐT và hiện tại theo hướng dẫn tại Thông tư 08/2022/TT-
BKHĐT.

4. Sau khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu sẽ 
đăng tải nội dung mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Quá trình tham 
gia dự thầu của các nhà thầu, hoặc ý kiến khiếu nại điều được xử lý công khai 
thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

* Đối với các gói thầu tư vấn đầu tư có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng đều 
thực hiện hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT 
ĐỘNG ĐẤU THẦU

Trong giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2022, UBND phường tổ 
chức lựa chọn nhà thầu 06 công trình:

1. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Con Nhạn 2, Vĩnh Đại 1, 
phường Văn Đức, thành phố Chí Linh. Hạng mục: Đường giao thông, thoát 
nước và hè phố.
          2. Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Văn Đức. HM: Phá 
nhà 2T8P cũ, Phá đá hạ cốt sân, Lát lại nền sân, nhà xe; Xây sân khấu
          3. Công trình: Đường gom cổng trường Tiểu học Văn Đức, phường Văn 
Đức, thành phố Chí Linh.

4. Công trình: Tru sở làm việc Đảng ủy – HĐND- UBND phường Văn 
Đức, thành phố Chí Linh.

5. Công trình: Nâng cấp đường giao thông Con Nhạn, Vĩnh Đại 1, phường 
Văn Đức.

6. Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông An Lạc – Văn Đức, 
thành phố Chí Linh (Đoạn từ nhà máy gạch An Phú đến Kênh Mai 1. 

* Ngoài các công trình có chi phí xây lắp lớn, thì đối với các công trình 
thực hiện hỗ trợ bê tông và chi phí thiết kế (bằng kinh phí) theo chủ trương của 
UBND thành phố thì đều có chi phí xây lắp nhỏ hơn 1 tỷ đồng và thực hiện chỉ 
định thầu.

Các công trình đều thực hiện theo đúng các quy định của Luật đấu thầu và 
các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra trong 
công tác đấu thầu được thực hiện trong việc thanh tra, kiểm tra các công trình. 
Hiện tại chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị thanh tra, 
kiểm tra hoặc giải quyết các vấn đề kiến nghị của nhà thầu trong công tác đấu 
thầu các gói thầu thi công xây lắp do UBND phường Văn Đức làm Chủ đầu tư.



IV.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho công chức cấp xã liên quan đến 

quản lý hồ sơ đầu tư xây dựng và hồ sơ mời thầu.
Trên đây là Báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện 

chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước trong công tác đấu thầu các dự án 
đầu tư xây dựng trên địa bàn phường giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 10 năm 
2022./.
Nơi nhận:
-HĐND thành phố;
-TTĐU- HĐND- UBND;
- Lưu VT.

TM. UBND PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

  Dương Văn Chiên
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