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THÔNG BÁO KHÓA HỌC 
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 

- Căn cứ Luật Đấu thầu bổ sung sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 
tháng 11/2013.  

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ có hiệu 
lực thi hành từ ngày 15/08/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà 
thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;  

- Căn cứ Theo Thông tư số 03/2016/TT-BKH ngày 05 tháng 05 năm 2016 của 
Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu; 

- Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng 
đấu thầu Quốc gia 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

 Đấu thầu điện tử hay đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện 
tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành 
chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đấu thầu điện tử sẽ 
tiết kiệm được thời gian và chi phí cho cả chủ đầu tư và nhà thầu, nâng cao hiệu suất 
công việc, hiệu quả của công tác đấu thầu. 

 Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện 
tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu 
thầu qua mạng” với các nội dung như sau: 

Nội dung khoá học: Theo chương trình khung do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định. 

Thời gian học: Khai giảng ngày 25/02/2023, học 2 ngày (sáng – chiều). 

Giảng viên: Giảng viên đấu thầu của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, 
Cục Quản lí đấu thầu và mua sắm công - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Chứng chỉ: Theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 
04/2017/TT-BKHĐT. 

Học phí: 2.500.000đ/ người, bao gồm tài liệu học tập, lệ phí cấp chứng chỉ. 

Đề nghị: Những người tham dự học mang theo máy tính cá nhân (laptop) để 
thực hành thao tác trên lớp. Phòng học phải bối trí có wifi để kết nối internet.  



 Liên hệ đăng ký tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, Hẻm 18, 
Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 5, Phường 4, Tp. Tây Ninh; Điện thoại: (0276) 384 23 74;  

 Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và những cá nhân quan tâm 
tham dự khóa học. 

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTĐTBDNV./. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 

GIÁM ĐỐC  

 

 

Đỗ Ngọc Sơn 
 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 
(Chương trình đấu thầu qua mạng- Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2017/TT-

BKHĐT ngày 15/11/2017) 

 NỘI DUNG 

1 

Chuyên đề 1: Giới thiệu các quy định chung về đấu thầu điện tử Quốc gia 
- Giới thiệu Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTT-BKH-BTC ngày 

08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết 
việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua 
mạng có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.  

- Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ 
thống mạng đấu thầu Quốc gia  

- Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng 
- Chức năng của bên mời thầu 
- Công nghệ bảo mật 
- Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng 
- Học thực hành trên máy tính 

2 

Chuyên đề 2: Kiểm tra các thông tin mời thầu điện tử trên mạng đấu thầu 
điện tử Quốc gia 

- Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép 
tải Hồ sơ mời thầu 

- Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu 
- Đăng tải thông báo mời thầu 
- Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu 
- Học thực hành trên máy tính 
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Chuyên đề 3: Cách thực hiện hồ sơ đấu thầu điện tử 
- Quy trình 
- Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu 
- Mở thầu qua mạng của bên mời thầu 
- Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu 
- Học thực hành trên máy tính 



4 
Chuyên đề 4: Quy trình đăng tải Hồ sơ đấu thầu điện tử 

- - Học thực hành trên máy tính 

5 
Chuyên đề 5: Giới thiệu chức năng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu 

- - Học thực hành trên máy tính 
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Chuyên đề 6: Dự thầu, mở thầu, nhập kết quả đánh giá ... 
- Giới thiệu các tình huống trong đấu thầu qua mạng 
- Hướng dẫn Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư 

quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, mua sắm hàng hóa đối 
với đấu thầu qua mạng 

- Học thực hành trên máy tính 
- Hướng dẫn xử lí tình huống 
- Giới thiệu các tài liệu liên quan khác 

 
 
 


