UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH
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____________
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Số 2072 /STC-HCSN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2020

V/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
quản lý, nhà giáo và chỉnh sửa
chương trình, biên soạn giáo trình
năm 2020

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tiếp nhận Công văn số 1274/SLĐTBXH-GDNN ngày 12/8/2020 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin chỉ định đặt hàng đơn vị đào tạo bồi
dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo và chỉnh sửa chương trình, giáo trình năm 2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy
định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường
xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo
quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu;
Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân
dân Tỉnh đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
1. Theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg, trong đó
quy định phạm vi điều chỉnh là danh mục các gói thầu không thể áp dụng các
hình thức lựa chọn nhà thầu khác mà phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà
thầu trong trường hợp đặc biệt thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường
hợp đặc biệt. Do đó, gói thầu của đơn vị đề nghị không thuộc phạm vi điều
chỉnh của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg.
2. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐCP, danh mục dịch vụ sự nghiệp công có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá,
giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền ban hành là một trong các
điều kiện để đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân
sách nhà nước đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác. Hiện tại, địa
phương chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, giá đối với dịch vụ

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhà giáo và chỉnh
sửa chương trình, biên soạn giáo trình. Do đó, gói thầu đơn vị đề nghị không đủ
điều kiện để áp dụng hình thức đặt hàng theo quy định tại Nghị định
32/2019/NĐ-CP.
3. Theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu cung cấp dịch vụ
tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công có giá trị không quá 500 triệu đồng
thuộc hạn mức được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm e
khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu. Do đó, đề nghị đơn vị tự xác định gói thầu
“đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhà giáo và
chỉnh sửa chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo năm 2020” có thuộc các
trường hợp được chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu không để lựa chọn nhà thầu
thực hiện theo quy định.
Sở Tài chính thông báo ý kiến đến đơn vị biết để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HCSN(TN)
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