
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BNN-XD 

V/v công bố đánh giá năng lực các nhà 

thầu tham gia các dự án đầu tư xây 

dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quản lý 6 tháng đầu năm 2020 

Hà Nội, ngày        tháng        năm  

 

Kính gửi: Chủ đầu tư, chủ dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình  

                    do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 

Xét báo cáo, đề nghị của các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối 

thẩm định dự án về đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây 

dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo của 

Cục Quản lý xây dựng công trình tại Văn bản số 1310/BC-XD-TC ngày 

15/9/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Số lượng các nhà thầu tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quản lý 6 tháng đầu năm 2020  

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) 

2. Danh sách các nhà thầu được tiếp tục tham gia đấu thấu các dự án do Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quản lý 

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

3. Danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và hình thức xử lý 

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo) 

 Kết quả công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình http://xdcb.vn. 

4. Yêu cầu các chủ đầu tư: 

- Đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu trên: Ngoài việc xử lý vi 

phạm hợp đồng theo quy định, cần tập trung đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt 

chẽ, tạo điều kiện để các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đáp ứng 

yêu cầu hợp đồng; 

- Đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu với kiến nghị nhắc nhở, chấn 

chỉnh; chủ đầu tư tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ. Trường hợp sau 02 

tháng không có chuyển biến tích cực, Chủ đầu tư đề nghị Bộ xem xét hình thức 

xử lý tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ Nông nghiệp và 

&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu 

dở dang. 

http://xdcb.vn./
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5. Các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thường xuyên cập 

nhật và xử lý thông tin năng lực nhà thầu trong quá trình tổ chức quản lý các dự 

án được Bộ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện 

việc đánh giá năng lực các nhà thầu theo kế hoạch định kỳ nêu tại Văn bản số 

10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ cho đến khi có văn bản điều chỉnh. 

Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ dự án và các đơn vị là đầu mối thẩm định dự 

án nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Bộ trưởng (để b/cáo); 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, 

   Lâm Nghiệp, PCTT; 

 - Cục Quản lý xây dựng công trình (đăng tải website); 

 - Các sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - Các đơn vị thuộc Bộ; 

 - Trung tâm tin học và Thống kê (đăng tải website); 

 - Nhà thầu có tên tại phụ lục II; 

 - Lưu: VT, XD (60 bản). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đã ký 

 

       Nguyễn Hoàng Hiệp 
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