
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LÝ NHÂN 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lý Nhân, ngày       tháng 11  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Về việc làm rõ thông tin Tạp chí đời sống và Pháp Luật phản ánh tại các 

gói thầu do Công ty TNHH xây dựng Huy Long trúng thầu 

 

Thực hiện Công văn số 917/STTTT-TTBCXB ngày 21/9/2020 của sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc cung cấp thông tin cho báo chí, Ủy ban 

nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện và các cơ quan liên quan phối hợp với các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn 

giám sát tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ các công trình theo phản ánh của Tạp 

chí đời sống và Pháp Luật. Công ty TNHH Xây dựng Huy Long là nhà thầu thực 

hiện 05/06 gói thầu thi công và 01 gói thầu thi công (Cải tạo, nâng cấp đường 

GTNT xã Hợp Lý, tuyến ĐX.02 từ ngã tư Dũng Kim đến quán Ông Bảo) tham gia 

với tư cách nhà thầu liên danh. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 

nhưng Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn 

để đảm bảo tiến độ triển khai Dự án. Hiện nay, đã có 04/06 công trình hoàn thành 

thi công và tiến hành bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, các công 

trình đã từng bước phát huy hiệu quả đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo mục tiêu đầu tư của dự án.  

II. NỘI DUNG THÔNG TIN BÁO CHÍ PHẢN ÁNH 

1. Đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

Các chủ đầu tư đều đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

Thông báo mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu công khai trên cổng thông tin đấu 

thầu quốc gia. Tuy nhiên, việc đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 06 dự án 

Báo chí phản ánh còn chậm so với quy định; nguyên nhân do hệ thống hạ tầng 

công nghệ thông tin của một số chủ đầu tư còn lạc hậu, năng lực cán bộ phụ trách 

đăng tải thông tin đấu thầu của UBND xã còn hạn chế. 

2. Nhân sự tham gia thực hiện gói thầu 

Theo báo cáo của các Chủ đầu tư, kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ dự thầu và 

các tài liệu khác có liên quan, nhân sự tham gia thực hiện gói thầu của Công ty 

TNHH xây dựng Huy Long theo kê khai có giống nhau ở một số dự án, tuy nhiên 

thời gian huy động nhân sự thực hiện các gói thầu và lĩnh vực công việc phụ trách 

tại các thời điểm khác nhau: 
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Như trường hợp chỉ huy trưởng và kỹ thuật thi công một số dự án: Cải tạo, 

nâng cấp đường GTNT xã Nhân Đạo: Tuyến từ cống Ông Mỹ đi Miếu Nghè 

(Thôn Trần Thương) và tuyến từ ĐX.01 đi cống Ông Hồng (thôn Hoàng Xuyên), 

dự án này có thời gian khởi công - hoàn thành là: 04/02/2020 - 05/06/2020; Dự 

án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT xã Nguyên Lý: Tuyến từ đê Đại Hà ra 

khu chăn nuôi bò sữa tập trung có thời gian khởi công - hoàn thành là: 14/07/2020 

- 21/09/2020; Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Nguyên Lý: Tuyến từ 

Cống ba cửa đến Đức Lý, khởi công ngày 25/07/2020. 

- Các trường hợp khác cũng tương tự như nội dung nêu ở trên. 

3. Về máy móc thiết bị thi công 

 Theo kết quả rà soát hồ sơ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị khác có liên quan, việc kê khai 

máy móc thiết bị của một số gói thầu giống nhau (Dự án: Nâng cấp, cải tạo 

đường GTNT xã Nguyên Lý, tuyến từ Cống Ba cửa đến Đức Lý; Dự án: Nâng 

cấp, cải tạo tuyến đường GTNT xã Nguyên Lý, tuyến từ đê Đại Hà ra khu chăn 

nuôi bò sữa tập trung….), tuy nhiên các công trình có tính chất khác nhau, thời 

gian thi công khác nhau, thời gian sử dụng từng loại máy móc ở từng công trình 

khác nhau, kế hoạch huy động máy móc của nhà thầu không trùng nhau, đảm 

bảo khả năng huy động máy móc phục vụ thi công gói thầu.  

Trên đây là Báo cáo nội dung làm rõ thông tin Tạp chí đời sống và Pháp 

Luật phản ánh tại các gói thầu do Công ty TNHH xây dựng Huy Long trúng 

thầu. Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông;     

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện; 

- UBND các xã: Nguyên Lý, Phú Phúc, Hợp Lý, 

 Trần Hưng Đạo; 

- Lưu:VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Nhương 
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