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             Hà nội: ngày 12 tháng 02 năm 2019 
 

 

 THÔNG BÁO 
  

    ( V/v Khai giảng lớp Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu) 
 

 

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 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với 

hoạt động đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập 

hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ 

tuyển, hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc 

các tổ chức. 

-  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 Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu với chương trình đào tạo như sau: 

* Thời gian: Lớp ngày: 08h →11h30’, 14h →17h; Khóa học tối từ 18h - 21h 
Số  Khoá học Học phí/hv TL 

1 
Khóa Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động đấu thầu  
1.800.000 đ 

Đợt 1: 28/02/2019 

Đợt 2: 15/03/2019 

Đợt 3: 29/03/2019 

Đợt 4: 12/04/2019 

Đợt 5: 26/04/2019 
 

-  Địa điểm học: Tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng 

-  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt 

   Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 

-  Số TK: 24261229 

-  Tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội 

*  Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: 

-  Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp 

-  Doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu 

-  Ban quản lý dự án chuyên nghiệp 

-  Đơn vị mua sắm tập trung 

      Để tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề phoạt động đấu thầu 

đạt kết quả tốt nhất, Công ty chúng tôi sẽ tổ chức các khóa đào tạo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi danh sách đăng ký khóa Ôn thi trước ngày 

khai giảng 05 ngày để BTC bố trí lớp học phù hợp 

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 

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

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

         Điện thoại: 0976.464688    -      Email:  phongdaotao88@gmail.com 

  Để biết thông tin chi tiết về Nội dung chương trình học hãy truy cập vào: Website: http://www.pta.edu.vn;  
 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

 
 

http://www.pta.edu.vn/

