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CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 

Số: 602/TB-CT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

                Hà nội: ngày 12 tháng 02 năm 2019 

 
 

         THÔNG BÁO 
  

 ( V/v Khai giảng các khoá nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao ) 
 

 

 

Kính gửi:  THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, 

CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC  
 

-  Căn cứ chức năng của Công ty cổ phần Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội theo giấy phép kinh doanh 

số 0103015297 cấp  ngày 09/01/2007 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp. 

-  Căn cứ Quyết định số: 839/QLĐT-CS Hà nội ngày 31/08/2016 về việc Hồ sơ cập nhật thông tin cơ sở đào tạo 

đấu thầu theo quy định điểm a khoản 1 Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế 

hoạch và Đầu tư công nhận Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội tiếp tục được phép đào tạo 

Nghiệp vụ Đấu thầu. 

 -  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội 

Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao như sau:   

* Thời gian: Lớp ngày: 08h →11h30’, 14h →17h;  

Số CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Học phí/hv TL Khai giảng 

1 Khóa Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao 1.200.000 đ 3 ngày 

Đợt 1: 26/02/2019 

Đợt 2: 21/03/2019 

Đợt 3: 18/04/2019 

Đợt 4: 23/05/2019 
     

*  Giảng viên giảng dạy:  Cục quản lý đấu thầu-Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ xây dựng 

*  Thủ tục nhập học:  

-   Giấy mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)  

-      02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)  

-      01 bản photo chứng minh nhân dân (áp dụng tất cả các chương trình)   

*   Dịch vụ hậu đào tạo:  

-        Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai 

công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.  

 Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có 

nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:  

Mẫu đăng ký tham dự khoá học 
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Chức vụ Tên đơn vị công tác ĐT CQ, DĐ, Fax Tên khóa học, ngày học 

1        
 

NHẬN TỔ CHỨC CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THEO YÊU CẦU VÀ TƯ 

VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUI  ĐỊNH 

Liên hệ đăng ký:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 

Địa chỉ: Tầng 2-CT2 Toàn Nhà FODACON-Km 10 Đường Nguyễn Trãi-Quận Thanh Xuân - Hà Nội 

Hotline: 0976.464688         

Email: phongdaotao88@gmail.com  
 

   
Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

 
 

 

 

 

 



 
        

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

“BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO”  

A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu 

Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu 

Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn  

1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Đối với nhà thầu là tổ chức, đối với nhà thầu là cá 

nhân) 

2. Chỉ định thầu  

3. Tự thực hiện  

4. Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu  

5. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu 

6. Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân 

7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện 

8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự 

thực hiện)  

9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu dịch vụ tư vấn 

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa 

1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu) 

2. Chào hàng cạnh tranh 

3. Mua sắm trực tiếp  

4. Chỉ định thầu  

5. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

6. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu  

7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định 

thầu 

8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh 

tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu)  

9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu mua sắm hàng hóa 

Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp 

1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu) 

2. Chỉ định thầu  

3. Tự thực hiện  

4. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

5. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu  

6. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện 

7. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự 

thực hiện)  

      8. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu xây lắp 

B. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC 

C. BÀI KIỂM TRA 
 

Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có 

nhu cầu gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty CP Đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội 

trước ngày khai giảng lớp học 03 ngày 

 


