TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
VIT NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc
S: Z25JTLD
Ha Ni, ngày 'U tháng 3 nám 2020.
V/v trin khai thrc hin du th.0 qua
mrig thea quy djnh ti Thông tx so
11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019
và Van bàn s 579/BK}1DT-QLDT ngày
30/01/2020 cüa B Ké hoach và dâu tii.

Kinh gui:

- Các Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph;
- Các Cong doàn ngành Trung hong và thong duiong;
- Cong doàn Tng Cong ty trirc thuOc Tng Lien doãn;
- Các don vj kinh t, sir nghip trirc thuc Tang Lien doàn.

Nh.m trin khai thirc hin du thu qua mang theo quy dnh tai Thông tu s
11/2019/TT-BKHDT ngày 16/12/2019 và Van bàn s 579/BKHDT-QLDT ngày
30/01/2020 cüa BO K hoach Va du ttr, Tng Lien doàn Lao dung Vit Nam d
ng các Lien doàn Lao dung tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung uang và
thong duong; Cong doàn Tng Cong ty và các don vj kinh t sir nghiptrirc
thuic Tng Lien doàn có thrc hin chCrc náng chü du tir (ducic quy djnh tai Lut
Du thu) di vói các dr an cia và dang trin khai:
- fi vái näm 2020: T chrc 1a chçn nhà thu qua mang sau ngày
01/02/2020 doi voi toan bç (100%) cac goi thau ap dung hrnh thuc dau thau r9ng
rài, chào hang cnh tranh thuOc linh virc hang hóa, djch V11 phi tu v.n, djch vi tu
v.n cO giá gói th.ukhông qua 5 t dng Va thuc linh vrc xây 1p co giá gOi thu
khong qua 10 ty dong, tar tnxong h doi vm cac goi thau chua the to chuc lva
ch9n nha thu qua m.ng hoc cac gói thu CO tInh dc thu. Khuyn khich áp ding
t6i cia vic du thu qua mng di vài các gói thu có giá trl n&m ngoài h?n mifrc
trén; Vic du th.0 qua mang trong nàm 2020 phái dam bâo tng s lucmg các
gói thu dat ti thiu 60%s luvng gOi thu áp diing hInh thüc d.0 thu rung rài,
chao hang canh tranh va tong gia tr goi thau dat toi thieu 25 /o tong gia tr cac goi.
th.0 ap dung hmnh thüc du thu rng rAi, chào hang cnh tranh, trü truông hqp
d6i vOi các gói th.0 chua th t chuc lra ch9n nhà th.0 qua mng hoc các gói
th&u cO tInh dc thii. LO trInh cac nàm tip theo duqc quy djnh ci th tai Diu 29
cüa Thông tir s 1 1/2019/TT-BK}1TT.
- Rà soát cac gói th.0 thuc hn müc d.0 thu qua mang ma thirc hin t
chi.'rc lua chon nhà th&u sau ngày 3 1/01/2020 nhimg duçyc phê duyt trong k
hoach 1ira chQn nhà thu là khong d.0 thu qua mang, thI phâi phé duyt diu
chinh k hoach hra chQn nhà thu d& vâi các d an có tng müc du tix < 2 t
I

dng (Dã duc Tng Lien doàn ñy quyn phê duyt dr an ti Quyt dinh
1908/QD-TLD ngày 19/12/20 16); TrInh Tng Lien doàn phê duyt diu chinh kê
hoach lua chon .nhà th.0 cac dir an do Tng Lien doàn là cci quan quy& djnh du
tu.
- Pham vi áp diing; Di tuçng áp d%ing; L trInh thrc hin các nàm tip theo;
Diu kin thrc hin du th.0 qua mng tuân theo Thông ti.x s 11/2019/TTBKHDT ngày 16/12/2019 và Van bàn s 579/BKHDT-QLDT ngày 30/01/2020
•
A
cua Bo Ke hoach va dau tu.
Tng Lien doàn Lao dung Vit Nam d hghj các don v nghiêm t(ic thirc
hin các ni dung nêu trên.
(MQi thc mc ve n5i dung cong van, lien h dng chI Pham Xuân Thai,
Phông Quán 1JWCB —Ban Tài chInh, diçn thoai 0913609772)
Noi nhn:
-Nhukinhgri;
- Thir&ng trrc DCT-TLD (D b/c);
- Luu; VT, Ban TC TLD.

TL. DOAN CH1J TICH
TRIJ'1NG BAN TAI cmrii
BA
CHAP H
TRUNG U

yn Minh Dung

2

