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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3405 /UBND-TH
V/v triển khai thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về công tác đấu thầu
trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày
24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác
đấu thầu, tang cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm
trong đấu thầu (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (được UBND tỉnh
giao nhiệm vụ Chủ đầu tư) và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ các nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ
thị nêu trên, kiên quyết đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
lien quan thực hiện việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
trên địa bàn tỉnh theo nội dung điểm 7 Công văn nêu trên và Điều 35 Thông
tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có) và báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP,
các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.THhtlvan173.
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