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 NGHIỆP VỤ NHÀ THẦU  

MỤC 1: TÓM TẮT NGHIỆP VỤ 

◈ Giới thiệu hệ thống thông báo tổng hợp 

 Hệ thống cung cấp tìm kiếm KHĐT, TBMT. 

 Đối với các gói thầu là đấu thầu điện tử, Hệ thống cho phép tìm kiếm Biên bản mở 

thầu điện tử, Kết quả đánh giá HSDT. 

 Hệ thống cung cấp chức năng tìm kiếm kết quả đấu thầu điện tử / trực tiếp và và 

một số các chức năng khác.   

◈ Nghiệp vụ chi tiết của hệ thống thông báo mời thầu 

[1] Đăng nhập  

[2] Tìm Kế hoạch đấu thầu 

[3] Quy trình nghiệp vụ dành cho Nhà thầu 

[4] Tìm thông báo mời thầu  

[5] Tham dự thầu 

[6] Kết quả mở thầu điện tử 

[7] Kết quả đấu thầu điện tử  

[8] Kết quả đấu thầu trực tiếp 

[9] Văn bản điện tử 
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MỤC 2: NỘI DUNG CHI TIẾT 

1. Đăng nhập 

 Muốn thực hiện đƣợc nghiệp vụ NT, ngƣời dùng phải tiến hành Đăng nhập với vai 

trò NT 

 Đƣờng dẫn: Màn hình chính  [Đăng nhập] hoặc nút [Nhà thầu] 

 Chức năng chính  

 Ngƣời dùng nhập mật khẩu. 

 Nhấn nút [Đăng nhập]: 
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 Ngƣời dùng NT làm theo từng bƣớc nhƣ hình ở bên. Phải chon ổ đĩa lƣu Chứng thƣ 

số: 
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 Chọn Chứng thƣ số  Nhấn nút [Xác nhận mật khầu]: 
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 Khi nào xuất hiện dòng chữ “Ngƣời dùng Nhà thầu” thì lúc này mới đăng nhập 

thành công: 

 

 Người dùng NT chú ý: Sau khi tiến hành đăng nhập thành công, Sau khi ngƣời 

dùng thực hiện các thao tác tìm kiếm KHLCNT, TBMT… muốn trở lại “Nghiệp vụ 

ngƣời dùng Nhà thầu” thì nhấn vào nút “Nhà thầu” 
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2. Tìm kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

2.1. Màn hình tìm kiếm KHLCNT 

 Đƣờng dẫn: Trang chủ  KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu. 

 Tóm tắt màn hình: Là màn hình cho phép tìm kiếm KHLCNT do BMT đăng tải. 

 Ngƣời dùng nhập điều kiện để tìm kiếm sau đó nhấn nút [Tìm kiếm] 
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 Chú ý: Trƣờng Loại thông báo 

 Dự án thực là dự án có giá trị pháp lý. 

 Dự án thử nghiệm là dự án do ngƣời dùng BMT đăng lên để làm quen với hệ 

thống, không có giá trị pháp lý. 

 Kết quả của việc tìm kiếm  Nhấn vào “Số KHLCNT” để hiển thị chi tiết 

KHLCNT: 
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2.2. Màn hình kết quả chi tiết KHLCNT 

 Thông tin chi tiết của dự án 

 Thông tin chi tiết của từng gói thầu của dự án 
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3. Quy trình nghiệp vụ dành cho nhà thầu 

 

1. Tìm kiếm TBMT

2. Xem thông tin 

chi tiết TBMT

3. Download 

HSMT/ HSYC

4.1. Dự thầu gói 

mua sắm hàng 

hóa [Đấu thầu 

rộng rãi, Chào 

hàng cạnh tranh]

4.2. Dự thầu gói 

thầu Xây lắp, phi 

tư vấn,...

5. Xem biên bản 

mở thầu

6. Xem KQĐG 

HSDT

7. Xem kết quả lựa 

chọn NT trúng 

thầu

 

Các bước chính Quy trình nghiệp vụ 

dành cho Nhà thầu (NT): 

 Bƣớc 1: NT tìm kiếm TBMT. 

 Bƣớc 2: Sau khi tìm kiếm TBMT, N

T  

xem thông tin chi tiết. 

 Bƣớc 3: NT Download HSMT/HSY

C trên hệ  

thống về máy tính. 

 Bƣớc 4.1: Nếu là gói thầu mua sắm 

hàng hóa [Đấu thầu rộng rãi, Chào 

hàng cạnh tranh], NT nhập HSDT/

HSĐX theo webform quy trình mới. 

 Bƣớc 4.2: Nếu gói thầu là Xây lắp, 

Phi tƣ vấn, Chào hàng cạnh tranh  

rút gọn vẫn áp dụng quy trình cũ. 

 Bƣớc 5: Đến thời điểm mở thầu, NT 

 theo dõi quá trình mở thầu trên Hệ  

thống. 

 Bƣớc 6: Sau khi BMT đƣa kết quả  

đánh giá HSDT lên hệ thống, NT  

xem kết quả đánh giá trên hệ thống. 

 Bƣớc 7: NT xem kết quả lựa chọn 

NT trúng thầu trên Hệ thống. 
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4. Tìm thông báo mời thầu  

4.1. Màn hình tìm kiếm 

 Đƣờng dẫn: Trang chủ  Thông tin đấu thầu[HH, XL, TV, Hỗn Hợp, PTV]  

thông báo mời thầu. 

 Giải trình nghiệp vụ: Đây là màn hình tìm kiếm TBMT đã đƣợc đăng tải trên Hệ 

thống, bao gồm cả đấu thầu trực tiếp và đấu thầu điện tử: 
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4.2. Nhập điều kiện tìm kiếm 

 Nhà thầu có thể tham dự thầu thử bằng cách nhấn vào nút [Dự thầu thử] (Chi tiết 

Dự thầu thử xem trong phần Hƣớng dẫn sử dụng)  Nhập các điều kiện tìm kiếm, 

sau đó nhấn nút [Tìm kiếm] để hiển thị thông tin các gói thầu  Có thể tìm kiếm 

chi tiết theo số TBMT, bằng cách nhập Số TBMT và nhấn nút [Tìm kiếm]: 
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 Màn hình tra về kết quả tìm kiếm ở trên. 

 Các chức năng chính 

 Nút [Tham dự]: NT sau khi đăng nhập vào hệ thống, nhấn nút này để tiến hành 

tham dự thầu (đối với gói thầu là đấu thầu trực tiếp thì nút này sẽ không hiển 

thị). 

 Nhấn vào Số TBMT: Ngƣời dùng có thể xem chi tiết nội dung TBMT. 
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4.3. Kết quả chi tiết 

 Thời gian nhận HSDT từ ngày … Đến ngày: NT phải chú ý đến vấn đề này, chỉ 

trong khoảng thời gian đó thì NT mới có thể gửi đƣợc HSDT, còn ngoài thời gian 

đó thì không gửi đƣợc HSDT. 
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 Xem thông tin HSMT: Nếu là gói thầu miễn phí, NT có thể tải về máy mình, còn 

nếu mất phí, thì NT phải gửi tiền mua HSMT đến BMT, rồi sau đó BMT mới cho 

tải HSMT về: 
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5. Tham dự thầu 

5.1. Tham dự thầu gói Hàng hóa [Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế, Chào hàng 

cạnh tranh] 

 Đƣờng dẫn: Màn hình chính  Thông tin đấu thầu  [HH]  Thông báo mời thầu 

 Danh sách thông báo mời thầu[Dự thầu]  Màn hình dự thầu: 

  

Nếu NT chƣa đăng nhập vào Hệ thống, thì Hệ thống sẽ yêu cầu NT đăng nhập vào Hệ 

thống. 

5.1.1. Màn hình tham dự 

 Ngƣời dùng phải đọc nội dung chú ý khi đính kèm file HSDT 

 Nút [Nhập các biểu mẫu dự thầu]: Ngƣời dùng phải nhập biểu mẫu dự thầu trƣớc 

khi gửi thầu. 

 Nút [Lƣu hồ sơ dự thầu]: Lƣu thông tin trên máy tính, chƣa gửi đến BMT. 

 Nút [Gửi hồ sơ dự thầu]: Gửi HSDT đến BMT. Thông tin gửi sẽ đƣợc lƣu lại trên 

máy tính NT. 
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 Nút [In hồ sơ dự thầu]: In đơn dự thầu và web form biểu mẫu dự thầu. 

 Nút [Đóng]: Đóng màn hình dự thầu. 
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5.1.2. Nhập thông tin dự thầu 

 Ngƣời dùng phải nhập đầy đủ các trƣờng thông tin trên form Dự thầu này. Nhập 

chính xác thông tin: 

 Hiệu lực của HSDT: Ngƣời dùng nhập giá trị là số và tối thiểu bằng giá trị BMT 

yêu cầu ở mục E-CDNT 17.1 Chƣơng II: Bảng dữ liệu. 

 Bảo đảm dự thầu : Ngƣời dùng nhập giá trị là số và tối thiếu bằng giá trị BMT 

yêu cầu ở mục E-CDNT 18.1 Chƣơng II: Bảng dữ liệu.  

 Hiệu lực của BĐDT: Ngƣời dùng nhập giá trị là số và tối thiểu bằng giá trị BMT 

yêu cầu ở mục E-CDNT 18.1  Chƣơng II: Bảng dữ liệu.  

 Thời gian thực hiện hợp đồng: Ngƣời dùng nhập đầy đủ thông tin về thời gian 

thực hiện sẽ đƣợc trích xuất khi in đơn dự thầu. 

 Giá dự thầu: Ngƣời dùng không nhập ở màn hình này, đƣợc tính tự động khi ngƣời 

dùng nhập ở biểu mẫu dự thầu. 
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5.1.3. Đính kèm hồ sơ dự thầu 

 File đính kèm HSDT:’ 

 Thƣ bảo lãnh: Ngƣời dùng bắt buộc đính kèm. 

 Giấy ủy quyền: Ngƣời dùng có thể đính kèm hoặc không. 

 Thỏa thuận liên danh: Phần đính kèm này sẽ không hiển thị ở phần đính kèm của 

màn hình dự thầu, chỉ hiển thị khi trong trƣờng hợp: 

 Gói thầu là Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế ở biểu mẫu dự thầu ngƣời 

dùng chọn “Có liên danh” ở Mẫu 10: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC 

HIỆN CÔNG VIỆC TRONG THỎA THUẬN LIÊN DANH. 

 Gói thầu là Chào hàng cạnh tranh ở biểu mẫu dự thầu ngƣời dùng chọn “Có 

liên danh” ở Mẫu 09: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG 

VIỆC TRONG THỎA THUẬN LIÊN DANH.  

 Các file khác: Ngƣời dùng có thể đính kèm các file khác kèm theo, hệ thống 

không bắt buộc.  

 

 Sau khi chọn “Browse” nhấn nút [Thêm vào] ở màn hình dự thầu, hệ thống đƣa ra 

thông báo về các file gửi lên hệ thống, ngƣời dùng phải đặc biệt chú ý đến thông 

báo này: 
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 Có bao nhiêu file văn bản cần thêm vào, ngƣời dùng thực hiện bấy nhiêu lần nhƣ 

trên. 

5.1.4. Nhập biểu mẫu dự thầu 

5.1.4.1 Nhập biểu mẫu dự thầu [Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế]  

 Ngƣời dùng chọn nút “Nhập các biểu mẫu dự thầu” ở màn hình dự thầu để nhập 

biểu mẫu yêu cầu từ BMT. 

 

 Hiển thị màn hình mới bao gồm các biểu mẫu dự thầu mà BMT yêu cầu  

- NT nên đọc ghi chú trƣớc khi nhập dữ liệu ở tất cả các mẫu. 
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- Sau khi nhập xong dữ liệu từng mẫu, NT chọn “Tiếp theo” hoặc “Quay lại” sẽ lƣu lại 

thông tin ở mẫu hiện tại và chuyển sang mẫu sau (hoặc trƣớc) tùy theo lựa chọn ngƣời 

dùng. 

 Mẫu 10: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG 

THỎA THUẬN LIÊN DANH. 

- Nếu không có liên danh thì NT có thể bỏ qua mẫu này bằng cách chọn “Tiếp 

theo” để sang mẫu khác. 

- Nếu có liên danh thì NT chọn “Có liên danh”. 

 

Đối với nhà thầu log in sẽ đƣợc lấy dữ liệu tự động từ hệ thống. 

NT chọn “Tìm kiếm” hiển thị màn hình để tìm thông tin về nhà thầu còn lại trong 

liên danh trên hệ thống, 

NT nhập tên hoặc số ĐKKD để tìm kiếm và chọn “Số ĐKKD” để thêm vào danh 

sách liên danh ở mẫu 10. 
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 Mẫu 11:BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA. 

- Danh mục hàng hóa sẽ đƣợc lấy tự động theo Mẫu số 01: Phạm vi cung cấp và 

đƣợc BMT nhập. 

- Cột “Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm” tham chiếu theo yêu cầu từ BMT và 

NT có thể chỉnh sửa đƣợc. 

- Nhà thầu nhập dữ liệu các cột “Xuất xứ”, “Tiến độ cung cấp của nhà thầu”, “Đơn 

giá dự thầu”. Giá dự thầu sẽ đƣợc tính tự động. 

 

 

 Mẫu 13: BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA. 

- Nếu NT không có hàng hóa ƣu đãi thì có thể bỏ qua mẫu này bằng cách chọn 

“Tiếp theo”. 
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- Nếu NT có hàng hóa ƣu đãi thì chọn “Mô tả hàng hóa ƣu đãi”, nhập đầy đủ thông 

tin mà BMT yêu cầu. 

 

 Mẫu 12: BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA. 

- NT nhập cột “Đơn giá dự thầu” và cột thành tiền sẽ đƣợc hệ thống tự động tổng 

hợp. 

 

 

 Mẫu 14(a): HỢP ĐỒNG TƢƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN. 

- NT nhập đầy đủ dữ liệu mà BMT yêu cầu theo mẫu. 

- Ấn nút “Thêm dòng” để nhập thông tin của hợp đồng tƣơng tự 
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- Trong trƣờng hợp liên danh, ngƣời dùng có thể kê khai hợp đồng tƣơng tự của 

từng nhà thầu trong liên danh. 

 

 Mẫu 14(b): MÔ TẢ TÍNH CHẤT TƢƠNG TỰ. 

- Trong trƣờng hợp nhà thầu đã kê khai ở mẫu 14(a), ở mẫu này hệ thống tự động 

lấy danh sách các hợp đồng của  nhà thầu đã liệt kê ở mẫu 14(a) trƣớc đó. 

- NT nhập đầy đủ dữ liệu các cột tƣơng ứng mà BMT bắt buộc. 

-  

 

 Mẫu 15:BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

- NT chọn “Thêm dòng” để chọn thêm vị trí công việc mà BMT yêu cầu, sau đó 

nhập tên để hoàn thiện mẫu. 

- Dữ liệu “Vị trí công việc” đƣợc BMT yêu cầu theo mẫu 05: Nhân sự chủ chốt, 

với mỗi vị trí ngƣời dùng có thể chọn đƣợc nhiều lần bằng cách “Thêm dòng” và 

chọn vị trí tƣơng ứng. 

- NT có thể “Xóa” dòng.  
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 Mẫu 16: BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT. 

- Cột “Tên” ở mẫu này đƣợc lấy tự động từ mẫu 15 trƣớc đó ngƣời dùng đã nhập. 

Ngƣời dùng chỉ việc kê khai các cột còn lại. 

- NT có thể kéo ngang màn hình để hiển thị các cột trong mẫu còn thiếu. 

- NT sau khi nhập xong dữ liệu theo mẫu, có thể thực hiện đính kèm CV chọn nút 

“Đính kèm”, NT có thể xóa file đính kèm bằng cách chọn nút “Xóa file”. 

 

 Mẫu 17: BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN  

- NT thực hiên nhập kinh nghiệm chuyên môn theo mẫu, chọn “Thêm dòng” để 

hiển thị thêm hàng, cột “Tên nhân sự chủ chốt” NT chọn trong danh sách đã kê 

khai từ mẫu 15. 

- Đối với một nhân sự đã làm nhiều công ty trong thời gian khác nhau ngƣời dùng 

có thể chọn “Thêm dòng” và chọn tiếp tên nhân sự đó để kê khai.  

- NT chọn “Xóa” để xóa dòng nếu không có thông tin đê nhập dữ liệu. 
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 Mẫu 18: HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ. 

- Nếu NT không có hợp đồng nào đã ký nhƣng không thực hiện thì có thể bỏ qua 

mẫu này bằng cách chọn “Tiếp theo” 

- Nếu NT có hợp đồng đã ký nhƣng không hoàn thành thì chọn và kê khai theo 

mẫu BMT cung cấp. 

 

Sau khi chọn có, NT “Thêm dòng” để hiển thị các dòng cho NT nhập dữ liệu. 

 Mẫu 19: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NHÀ THẦU 

- NT kê khai báo cáo cân đối kế toán và kết quả kinh doanh theo mẫu mà BMT 

yêu cầu. 

- Trong trƣờng hợp có liên danh mà NT đã kê khai Mẫu 10 thì màn hình sẽ hiển 

thị các bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh cho từng nhà thầu có tên 

trong liên danh. 
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 Mẫu 20: NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH 

- Trong trƣờng hợp liên danh thì màn hình mẫu này sẽ hiển thị tên từng nhà thầu 

có trong liên danh, ngƣời dùng nhập đầy đủ cho tất cả nhà thầu. 

 

 Mẫu 21: NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG 

THỰC HIỆN 

- NT chọn “Thêm dòng” để hiển thị thêm hàng nhập dữ liệu, NT có thể chọn 

“Xóa” để xóa hàng. 

- NT nhập đầy đủ dữ liệu theo mẫu. 
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 Mẫu 22: PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU. 

- NT chọn “Thêm dòng” để thêm hàng nhập dữ liệu, NT có thể chọn “Xóa” để xóa 

hàng. 

- NT nhập đầy đủ dữ liệu theo mẫu. 

 

5.1.4.2. Nhập biểu mẫu dự thầu [Chào hàng cạnh tranh] 

 Ngƣời dùng chọn nút “Nhập các biểu mẫu dự thầu” ở màn hình dự thầu để nhập 

biểu mẫu yêu cầu từ BMT. 
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 Hiển thị màn hình mới bao gồm các biểu mẫu dự thầu mà BMT yêu cầu,  

- NT nên đọc ghi chú trƣớc khi nhập dữ liệu ở tất cả các mẫu. 

- Sau khi nhập xong dữ liệu từng mẫu, NT chọn “Tiếp theo” để lƣu và qua mẫu khác, 

nếu muốn quay lại mẫu trƣớc NT chọn “Quay lại. 

 Mẫu 9: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG 

THỎA THUẬN LIÊN DANH. 

- NT thao tác tƣơng tự Mẫu 10 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Mẫu 10: BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA 

- NT thao tác tƣơng tự mẫu 11 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Mẫu 12: BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƢỚC ĐỐI VỚI 

HÀNG HÓA ĐƢỢC HƢỞNG ƢU ĐÃI. 

- NT thao tác tƣơng tự mẫu 13 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Mẫu 11: BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

- NT thao tác tƣơng tự mẫu 12 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Mẫu 13: BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

- NT thao tác tƣơng tự mẫu 15 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Mẫu 14: BẢN KÊ KHAI PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU 

PHỤ 

- NT thao tác tƣơng tự mẫu 22 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Mẫu 15: BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU 

- NT nhập số văn bản sửa đổi nếu có. 
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 Đối với các mẫu tham chiếu từ mẫu đấu thầu rộng rãi mua sắm hàng hóa, trong trƣờng 

hợp BMT không áp dụng mẫu nào trong tiêu chuẩn đánh giá thì biểu mẫu dự thầu sẽ 

không hiển thị các mẫu tham chiếu. Trƣờng hợp BMT có mẫu áp dụng, mẫu không áp 

dụng trong tiêu chuẩn đánh giá thì đối với những mẫu áp dụng vẫn hiển thị bình thƣờng và 

thao tác nhập, mẫu không áp dung thì hiển thị thông báo “ Bên mời thầu không yêu cầu 

cung cấp thông tin. Hãy chuyển sang biểu mẫu tiếp theo để thực hiện” VD: 

 HĐTT/ Mô tả HĐTT, 

- Tham chiếu mẫu 14(a), 14(b) [Đấu thầu rộng rãi] 

- Trƣờng hợp không đƣợc áp dụng. Màn hình hiển thị nhƣ hình dƣới. 

 
 

 HĐ không hoàn thành, 

- Tham chiếu mẫu 18 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Tình hình tài chính, 

- Tham chiếu mẫu 19 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Nguồn lực tài chính, 
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- Tham chiếu mẫu 20 [Đấu thầu rộng rãi] 

 

 Tài chính hàng tháng, 

- Tham chiếu mẫu 21 [Đấu thầu rộng rãi] 

5.2. Tham dự thầu gói Hàng hóa [Chào hàng cạnh tranh rút gọn], Xây lắp, Phi tư 

vấn 

 Đƣờng dẫn: Màn hình chính  Thông tin đấu thầu  [HH_Chào hàng cạnh tranh 

rút gọnXL, PTV]  Thông báo mời thầu  Danh sách thông báo mời thầu[Dự 

thầu]  Màn hình dự thầu: 

 

Nếu NT chƣa đăng nhập vào Hệ thống, thì Hệ thống sẽ yêu cầu NT đăng nhập vào Hệ 

thống: 
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5.2.1. Màn hình tham dự thầu 

 Ngƣời dùng phải nhập đầy đủ thông tin trên form Dự thầu này. 

 Ngƣời dùng phải đọc nội dung chú ý khi đính kèm file HSDT 

 Nhà thầu chỉ nộp đƣợc một lần 

 Tổng dung lƣợng file đính kèm không đƣợc quá 20M, mỗi file không đƣợc quá 

4M, không đƣợc nộp quá 10 file 

 Nhà thầu phải nhập đầy đủ thông tin (Chú ý thông tin nhập phải chính xác) 

 File đính kèm HSDT 

 Bƣớc 1: NT nhập tên file đính kèm 

 Bƣớc 2: Tìm đƣờng dẫn đến file đính kèm 

 Bƣớc 3: Nhấn vào nút [Thêm vào] để them file  đính kèm vào 

 Bƣớc 4: Nếu có bao nhiêu File đính kèm cần đƣa vào, thì lặp lại Bƣớc 1,2,3 bấy 

nhiêu lần. 

 Nút [Lƣu thông tin]: Lƣu thông tin trên máy tính, chứ gửi đến BMT: 

 Nút [Gửi thông tin]: Gửi HSDT đến BMT. Thông tin gửi sẽ đƣợc lƣu lại trên máy 

tính NT. 
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 Sau khi ngƣời dùng nhập file văn bản vào, ngƣời dùng nhấn nút [Thêm vào] 

 Khi nhấn nút [Thêm vào] ở màn hình dự thầu, Hệ thống đƣa ra thông báo về các file 

gửi lên hệ thống, ngƣời dùng phải đặc biệt chú ý đến thông báo này: 

 

 Có bao nhiêu file văn bản cần thêm vào, ngƣời dùng thực hiện bấy nhiêu lần nhƣ 

trên. 

5.3. Nhấn nút [Lưu hồ sơ dự thầu] 

 Nếu văn bản lƣu thành công, thì hệ thống sẽ báo lƣu thành công.Nếu lƣu thất bại thì 

hệ thống se báo là lƣu thất bại: 
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 Sau khi Lƣu xong, NT có thể xem lại thông tin quá trình Lƣu (Trang chủ  Văn 

bản điện tử  Lƣu vào máy): 

 

5.4. Nhấn nút [Gửi hồ sơ dự thầu] 

 Hệ thống đƣa ra thông điệp với ngƣời dùng, NT phải đọc kỹ những thông điệp này: 

 

 



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 38 

http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 

 Quá trình mã hóa HSDT trên máy tính NT trƣớc khi gửi đến BMT: 

 

 Khi có thông điệp này, NT đã gửi thành công HSDT: 

 

 Màn hình trả về thông tin chi tiết gửi nhận Văn bản điện tử: 
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 Có thể xem lại trạng thái văn bản gửi HSDT bằng cánh: Nhấn vào [Trang chủ]  

[Văn bản điện tử]  [Văn bản gửi]: 

 

5.5. In hồ sơ dự thầu  

 Sau khi ngƣời dùng hoàn tất quá trình nhập hồ sơ dự thầu mà Bên mời thầu yêu cầu. 

Ngƣời dùng chọn “In hồ sơ dự thầu” hệ thống sẽ in các dữ liệu mà nhà thầu đã nhập trên 

hệ thống dƣới dạng web [Hình minh họa]:  
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 Sau khi in hồ sơ dự thầu dạng web ngƣời dùng muốn lƣu hồ sơ dự thầu này dƣới dạng 

PDF trên máy tính của mình bằng cách chọn “File” -> “Print” hiển thị màn hình dƣới: 

 

 Ngƣời dùng chọn “Foxit phantomPDF printer” -> “Printer”  hiển thị màn hình : 
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Ngƣời dùng chọn ổ lƣu file hồ sơ dự thầu trên máy tính sau đó chọn “Save” để hoàn tất. 
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6. Kết quả mở thầu điện tử 

6.1. Màn hình tìm kiếm kết quả mở thầu điện tử 

 Đƣờng dẫn: Màn hình chính  Thông tin đấu thầu  [HH, XL, PTV]  Kết quả 

mở thầu điện tử. 

 Nghiệp vụ: Màn hình tìm kiếm kết quả mở thầu điện tử đối với các gói thầu đấu 

thầu điện tử: 
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6.2. Nhập điều kiện tìm kiếm 

 Tìm kiếm theo điều kiện: Ngƣời dùng nhập điều kiện tìm kiếm 

 Loại thông báo: Thông báo thực (có giá trị pháp lý) hay thông báo thử nghiệm 

(không có giá trị pháp lý, cho phép ngƣời dùng thao tác để làm quen với hệ 

thống) 

 Tìm theo Cơ quan (CĐT hoặc BMT)… 

 Nhấn nút [Tìm] để hiển thị kết quả. 

 Tìm theo số TBMT:  

 Ngƣời dùng nhập số TBMT  

 Nhấn nút [Tim] 
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6.3. Kết quả chi tiết 

 Màn hình chính → Thông tin đấu thầu → [HH, XL, PTV] → Kết quả mở thầu điện 

tử → nhấn nút [Tìm] 

 Các thao tác chính: 

 Trạng thái Hủy thầu 

 Trạng thái Chƣa mở thầu 

 Trạng thái Hoàn thành mở thầu. 

 Trạng thái Hoàn thành đánh giá HSDT  
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a. Trạng thái [Hủy thầu]: Người dùng nhấn vảo nút [Hủy thầu] 

 Hiển thị thông tin về gói thầu bị hủy: 

 
b. Trạng thái Hoàn thành mở thầu: Người dùng nhấn vào nút [Hoàn thành mở thầu] 

 Các gói thầu có trạng thái này là đã đƣợc mở thầu, nhƣng chƣa chọn lựa đƣợc nhà 

thầu trúng thầu. 

 Ngƣời dùng có thể [In Biên bản mở thầu]: 
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c. Hoàn thành ĐG HSDT: Người dùng nhấn vào nút [Hoàn thành ĐG HSDT] 

 Ngƣời dùng có thể xem thông tin chi tiết đánh giá HSDT. 

 Ngƣời dùng có thể xem đƣợc kết quả lựa chọn NT trúng thầu. 
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 Ngƣời dùng có thể xem thông tin chi tiết Kết quả lựa chọn NT trúng thầu 
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7. Kết quả đấu thầu điện tử 

7.1. Màn hinh tìm kiếm kết quả đấu thầu điện tử 

 Màn hình chính → Thông tin đấu thầu → [HH, XL, PTV] → Kết quả đấu thầu điện 

tử. 

 Giải trình nghiệp vụ: Các gói thầu đã hoàn thành đánh giá HSDT và đã lựa chọn 

đƣợc nhà thầu trúng thầu: 
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7.2. Nhập điều kiện tìm kiếm 

 Tìm kiếm theo điều kiện: Ngƣời dùng nhập điều kiện tìm kiếm 

 Loại thông báo: Thông báo thực (có giá trị pháp lý) hay thông báo thử nghiệm 

(không có giá trị pháp lý, cho phép ngƣời dùng thao tác để làm quen với hệ 

thống) 

 Tìm theo Cơ quan (CĐT hoặc BMT)… 

 Nhấn nút [Tìm] để hiển thị khết quả. 

 

 Tìm theo số TBMT:  

 Ngƣời dùng nhập số TBMT  

 Nhấn nút [Tim] 
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7.3. Kết quả chi tiết 

 Đƣờng dẫn: Màn hình chính → Thông tin đấu thầu → [HH, XL, PTV] → Kết quả 

đấu thầu điện tử→ Nhấn nút [Tìm kiếm] 

 Giải trình nghiệp vụ: 

 Màn hình hiển thị kết quả tra cứu theo điều kiện tìm kiếm của ngƣời dùng 

 Xem chi tiết về kết quả lựa chon Nhà thầu trúng thầu thì nhấn vào mục “Nhà 

thầu trúng thầu” của từng gói thầu một. Kết quả sẽ đƣợc hiển thị ở bên dƣới 
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 Thời điểm hoàn thành lựa chọn Nhà thầu trúng thầu 

 Kết quả chi tiết lựa chọn NT trúng thầu.  
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8. Kết quả đấu thầu trực tiếp 

8.1. tìm kiếm kết quả đấu thầu trực tiếp 

 Đƣờng dẫn: Màn hình chính → Thông tin đấu thầu → [HH, XL, TV, PTV, Hỗn 

Hợp] → Kết quả đấu thầu trực tiếp 

 Giải trình nghiệp vụ: Đối với các gói thầu đấu thầu trực tiếp, sau khi BMT nhập kết 

quả đấu thầu lên Hệ thống, ngƣời dùng có thể vào đây để xem. 
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8.2. Nhập điều kiện tìm kiếm 

 Tìm kiếm theo điều kiện: Ngƣời dùng nhập điều kiện tìm kiếm 

 Loại thông báo: Thông báo thực (có giá trị pháp lý) hay thông báo thử nghiệm 

(không có giá trị pháp lý, cho phép ngƣời dùng thao tác để làm quen với hệ 

thống) 

 Nhấn nút [Tìm kiếm] để hiển thị khết quả. 

 

 Tìm theo số TBMT:  

 Ngƣời dùng nhập chính xác số TBMT  

 Nhấn nút [Tim kiếm] 
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8.3. Kết quả tìm kiếm chi tiết 

 Đƣờng dẫn: Màn hình chính → Thông tin đấu thầu → [HH, XL, TV, PTV, Hỗn 

Hợp] → Kết quả đấu thầu trực tiếp→ Nhấn nút [Tìm kiếm] 

 Giải trình nghiệp vụ: 

 Màn hình hiển thị kết quả đấu thầu trực tiếp. 

 Ngƣời dùng có thể xem chi tiết Kết quả lựa chọn NT trúng thầu, Hủy thầu hoặc 

không chọn đƣợc NT trúng thầu. 
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 Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu sẽ công khai “Giá gói thầu”, công khai “giá trúng 

thầu”: 
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9. Văn bản điện tử 

9.1. Văn bản lưu 

 Đƣờng dẫn: Trang chủ -> Văn bản điện tử -> Lƣu vào máy. 

 Giải trình nghiệp vụ: Màn hình hiển thị những văn bản (HSDT) đã gửi hoặc lƣu vào 

máy. 

 Điều kiện để xem đƣợc những văn bản này là ngƣời dùng phải đăng nhập vào hệ 

thống với vai trò NT. 

 Ngƣời dùng có thể xem đƣợc trạng thái của văn bản 
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9.2. Văn bản gửi 

 Đƣờng dẫn: Trang chủ -> Văn bản điện tử -> Văn bản gửi. 

 Giải trình nghiệp vụ: Màn hình hiển thị những văn bản (HSDT) đã gửi. 

 Điều kiện để xem đƣợc những văn bản này là ngƣời dùng phải đăng nhập vào hệ 

thống với vai trò NT. 

 Ngƣời dùng có thể xem đƣợc trạng thái của văn bản (gửi thành công hay thất bại) 

 

 Ngƣời dùng chon “Số văn bản/Tên công trinh”  nếu muốn xem lại thông tin, trạng 

thái gửi và nhân của gói thầu đó, hiển thị danh sách các file đính kèm mà ngƣời dùng 

đã đính kèm trong hồ sơ dự thầu. 
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 Ngƣời dùng chọn “In hồ sơ dự thầu” nếu muốn xem lại thông tin dự thầu dạng webform 

đã nhập ở gói thầu này (hình ảnh minh họa mục 5.5)  


