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KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ 
Hệ thống OCVN được phát triển trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thêm quy 

trình chức năng Dự án, hợp đồng và thực hiện liên kết dữ liệu từ khi Bên mời thầu thực 

hiện tạo dự án cho đến khi làm hợp đồng. 

Nghiệp vụ chính của Hệ thống đấu thầu qua mạng đối với Bên mời thầu 

[1] Đăng nhập 

[2] Dự án 

[3] Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

[4] Sơ tuyển  

[5] Thông báo mời thầu 

[6] Đấu thầu hạn chế/ Chỉ định thầu 

[7] Mở thầu qua mạng 

[8] Đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng 

[9] Nhà thầu dự thầu 

[10] Kết quả đấu thầu 

[11] Hủy thầu 

[12] Hợp đồng 

[13] Kiến nghị 
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MỤC 1: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

1. Đăng nhập 

 Muốn thực hiện được nghiệp vụ BMT, người dùng phải tiến hành Đăng nhập với 

vai trò BMT 

 Đường dẫn: Màn hình chính  “Đăng nhập” hoặc nút “Bên mời thầu” 

2. Chức năng chính  

 Người dùng nhập mật khẩu. 

 Nhấn nút “Đăng nhập”. 
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 Chon ổ đĩa lưu Chứng thư số: 
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 Chọn Chứng thư số->Nhấn nút “Xác nhận mật khầu’’ 
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 Khi nào xuất hiện dòng chữ “Người dùng Bên mời thầu” thì lúc này mới đăng nhập 

thành công: 

 

 
 

Chú ý: Sau khi tiến hành đăng nhập thành công, người dùng thực hiện các thao tác tìm 

kiếm KHĐT, TBMT… muốn trở lại “Nghiệp vụ người dùng Bên mời thầu” thì người 

dùng phải nhấn vào nút “Bên mời thầu” 



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 8 

 

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

MỤC 2: DỰ ÁN 

1. Quy trình dự án  

 

 

 Các bước chính khi nhập Dự án:  

 Bước 1: Người dùng nhập thông tin của dự 

án. 

 Bước 2: Sau khi nhập xong thông tin dự án, 

người dùng phải nhấn vào nút “Lưu dự án”. 

 Bước 3: Sau khi nhập xong phần dự án, người 

dùng đăng tải thông tin dự án. 

(lưu ý: Người dùng có thể nhập kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu ở chức năng dự án sau khi đã 

tạo và đăng tải dự án) 
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2. Danh sách Dự án 

2.1  Màn hình tìm kiếm 

 Đường dẫn: Màn hình chínhNghiệp vụ Bên mởi thầu Danh sách dự án 

 Tóm tắt màn hình: Là màn hình cho phép tìm kiếm và xem chi tiết thông tin dự án 

và liên kết với kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 

 Các chức năng chính trên màn hình 

 Nhấn vào nút “Tạo dự án” để tạo thông tin dự án mới. 

 Khi nhấn chuột vào Số hiệu dự án người dùng có thể xem hoặc thay đổi thông 

tin dự án 
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2.2. Màn hình nhập thông tin dự án 

  Nhập thông tin dự án: 

 Nhập các trường thông tin cho dự án.  

 Sau khi nhập xong thông tin thì nhấn nút “Lưu dự án” 

 Chú ý trong quá trình khi nhập trường thông tin dự án người dùng phải chú ý đến 

dự án thực hay dự án thử nghiệm (Dự án thực là dự án có giá trị pháp lý, dự án 

thử nghiệm giúp cho người dùng làm quen với hệ thống). 

 Các trường thông tin có dấu “*” màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc phải 

nhập 
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 Khi nhấn chuột vào Số hiệu dự án người dùng có thể đăng tải thông tin dự án 
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MỤC 3: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

1. Quy trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 

 

Các bước chính khi nhập KHLCNT:  

 Bước 1: Người dùng chọn thông tin về 

kế hoạch là dự án thuộc chi đầu tư hay 

chi thường xuyên. 

 Bước 2: Thực hiện liên kết với dự án 

đã tạo trước đó nếu kế hoạch có dự án. 

 Bước 3: Thực hiện nhập thông tin  

 Bước 4: Sau khi nhập xong thông tin 

gói thầu, người dùng nhấn nhấn nút 

“Lưu gói thầu”. 

 Bước 5: Dự án có bao nhiêu gói thầu, 

người dùng lặp lại Bước 3 và Bước 4 

bấy nhiêu lần. 

 Bước 6: Người dùng thực hiện đăng 

tải KHLCNT thì mới kết thúc quy 

trình. 

(lưu ý: Người dùng có thể nhập thông 

báo mời thầu hoặc sơ tuyển sau khi đã 

tạo kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đăng 

tải) 
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2. Nhập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

2.1  Màn hình tìm kiếm 

 Đường dẫn: Màn hình chínhNghiệp vụ Bên mởi thầu  Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

 Tóm tắt màn hình: Là màn hình cho phép tìm kiếm và xem chi tiết kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, do Bên mời thầu tự đăng tải. 
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 Các chức năng chính trên màn hình 

 Nhấn vào nút “Tạo KHLCNT mới” để tạo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 Khi nhấn chuột vào Số KHLCNT người dùng có thể xem hoặc thay đổi Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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2.2. Màn hình nhập KHLCNT 

 Bước 1: Chọn loại dự án  

 

 Người dùng chọn kế hoạch thuộc loại dự án nào: dự án đầu tư phát triển hoặc 

hoạt động chi thường xuyên. 

 

 Bước 2: Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu là dự án đầu tư phát triển thì bên 

mời thầu phải thực hiện liên kết dự án đã tạo trước đó. 

 

            

 Sau khi hiển thị màn hình nhập kế hoạch người dùng chọn “Tìm” ở trường số 

hiệu dự án để tìm và liên kết dự án đã tạo trước đó. 
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 Bước 3: Nhập thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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 Sau khi nhập xong thông tin thì nhấn nút “Lưu kế hoạch” 

 Chú ý trong quá trình khi nhập trường thông tin “Loại KHLCNT” người dùng 

phải chú ý đến KHLCNT thực hay KHLCNT thử nghiệm (KHLCNT thực là 

KHLCNT có giá trị pháp lý, KHLCNT thử nghiệm giúp cho người dùng làm 

quen với hệ thống). 

 Các trường thông tin có dấu “*” màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc phải 

nhập 

 Bước 4: Nhập thông tin gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 Sau khi nhập xong thông tin gói thầu, người dùng nhấn nút “Lưu gói thầu” để 

lưu gói thầu thuộc KHLCNT đó.  

 Có bao nhiêu gói thầu trong KHLCNT, người dùng lại tiếp tục lặp lại các thao 

tác nhập như trên. 

 Chú ý Các trường có dấu “*” màu đỏ là những trường bắt buộc nhập. 

 

=> Khi tạo mới thông báo mời thầu và người dùng thực hiện liên kết với kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu đã tạo thì dữ liệu sẽ được tự động chuyển sang. 
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2.3 Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 Đường dẫn: Menu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -> đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu -> tìm Số KHLCNT cần đăng tải -> chọn “Số hiệu KHLCNT”  

 

 Người dùng nhấn nút [Đăng tải] 
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 Người dùng nhấn nút [Đóng] để kết thúc việc Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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MỤC 4: SƠ TUYỂN 

1. Sơ tuyển (Lĩnh vực Tư vấn gọi là Thông báo mời quan tâm) 

 

Các bước chính khi nhập Thông báo mời 

sơ tuyển:  

 Bước 1: Người dùng nhập thông tin 

thông báo mời sơ tuyển. 

 Bước 2: Thực hiện liên kết với kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đã tạo trước 

đó. 

 Bước 3: thực hiện đăng tải.  

 Bước 4: Sau khi đóng thầu người 

dùng thực hiện nhập kết quả sơ tuyển 

và đăng tải. 

 Bước 5: Sau khi đã có kết quả sơ 

tuyển người dùng thực hiện nhập kết 

quả lựa chọn nhà thầu không qua 

mạng (mục 10.1 HDSD này). 

 (lưu ý: Đối với những gói thầu thực 

hiện sơ tuyển thì người dùng không cần 

tạo thông báo mời thầu nữa mà có thể 

nhập kết quả sơ tuyển sau đó đăng tải 

kết quả lựa chọn nhà thầu được luôn) 

 

 

1.1. Nhập thông báo mời sơ tuyển  

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu  [HH, XL, TV, PTV, 

Hỗn Hợp]  Sơ tuyển  Nhập Thông báo mời sơ tuyển 

 Tóm tắt màn hình: Màn hình hiển thị danh sách các TBMST được tạo bởi người 

dùng BMT đăng nhập vào hệ thống.  
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 Các chức năng chính trên màn hình: 

 BMT nhấn vào nút tạo TBMST: 

 

 

 Người dùng tiến hành nhập thông tin trên màn hình.  
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- Người dùng phải thực hiện liên kết với kế hoạch lựa chọn nhà thầu có trước. 
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- Người dùng chú ý trường “Loại thông báo”: thông báo thực ( là thông báo mang 

tính pháp lý), thông báo thử nghiểm ( không phải chịu trách nhiệm pháp lý). 

- Người dùng BMT chưa tiến hành “Đăng tải” TBMST, thì TBMST này chưa được 

công khai ra bên ngoài, mà chỉ có người dùng BMT biết. 

- Người dùng BMT muốn công khai TBMST này cho mọi người biết, phải tiến hành 

“Đăng tải” TBMST, giá trị pháp lý tính từ thời điểm đăng tải. 

1.2. Đăng tải hồ sơ mời sơ tuyển  

 Màn hình: Danh sách đăng tải thông báo mời sơ tuyển gói hàng hóa. 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu  [HH, XL, TV, PTV, 

Hỗn Hợp]  Đăng tải thông báo mời sơ tuyển: 
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 Nhấn nút “Đăng tải” sau khi thực hiện đính kèm , lúc này người dùng mới công 

khai TBMST của mình ra bên ngoài, và giá trị pháp lý được tính từ thời điểm đăng 

tải.  

 

 

 

 Người dùng nên đính kèm hồ sơ mời sơ tuyển bằng cách nhấn vào nút “Đính kèm 

HSMST”. 
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=> Thao tác đính kèm theo các bước Chọn “Browse” -> “Thêm vào danh sách” -> “Kết 

thúc đính kèm file”. 

1.3. Nhập kết quả sơ tuyển 

 Người dùng chọn TBMST để nhập kết quả sơ tuyển. 

 Đối với gói thầu mà BMT chưa nhập TBMST thì chọn “Nhập nhà thầu” để nhập kết 

quả sơ tuyển. 

 Đường dẫn: Màn hình chính  → [Đăng nhâp] → [Chức năng người dùng BMT] 

→[HH, XL, TV, PTV, Hỗn Hợp]  [Sơ Tuyển]  [Nhập kết quả sơ tuyển] 
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 Thời điểm đóng thầu nhỏ hơn thời điểm hiện tại, lúc này hệ thống cho phép nhập 

kết quả sơ tuyển. 

 Khi người dùng nhấn nút [Lưu kết quả] thì hệ thống sẽ lưu những thông tin này 

vào và chưa công khai kết quả ngoài trang chủ. 

                        

 

 Người dùng nhập trường thông tin về văn bản phê duyệt. 

 Nhập danh sách nhà thầu đạt sơ tuyển bằng cách chọn “Thêm nhà thầu”  hệ thống 

hiển thị màn hình tìm kiếm nhà thầu người dùng thực hiện tìm và chọn nhà thầu ( có 

bao nhiêu nhà thầu trong danh sách ngắn thì thêm nhà thầu bấy nhiêu lần, trong 

trường hợp có liên danh thì tick chọn “Có nhà thầu liên danh”). 

 Sau khi [Lưu kết quả] hệ thống sẽ lưu thông tin này vào CSDL và gói thầu đó sẽ ở 

trạng thái “Chờ duyệt” BMT vào lại số TBMST đó   chọn [Công khai] 

 Sau khu bấm nút [Đóng] màn hình quay trở lại phần danh sách sơ tuyển trạng trái 

số TBMST “Công khai” thành công: 
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1.4. Gia hạn sơ tuyển 

 Đường dẫn: Màn hình chính  → [Đăng nhâp] → [Chức năng người dùng BMT] 

→[HH, XL, TV, PTV, Hỗn Hợp]  [Sơ Tuyển]  [Gia hạn thông báo mời sơ 

tuyển] 

 Nhập số TBMST hoặc ngày đăng tải để tìm kiếm, sau đó người dùng chọn số 

“TBMST” để hiển thị màn hình nhập lý do gia hạn. 

 

 

; 
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 Khi nhập: 

 Chọn [Thời điểm đóng sơ tuyển], [Thời điểm mở sơ tuyển]  và nhập [lý do 

gia hạn]. nhập xong chọn “Lưu” 

 
 

 Hiện lên thông báo “ Dữ liệu đã được sửa”  chọn [Đóng] 

 

                    

1.5. Đính chính sơ tuyển 

 Đường dẫn: Màn hình chính  → [Đăng nhâp] → [Chức năng người dùng BMT] 

→[HH, XL, TV, PTV, Hỗn Hợp]  [Sơ Tuyển]  [Đính chính thông báo mời 
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sơ tuyển] 

 Nhập số TBMST hoặc ngày đăng tải để tìm kiếm, sau đó người dùng chọn số 

“TBMST” để hiển thị màn hình nhập nội dung đính chính. 

 

 Khi nhập: 

 Nhập [Nội dung đính chính], và chọn “Quản lý văn bản đính kèm” để đính 

kèm văn bản phê duyệt. nhập xong chọn “Lưu” để hoàn tất và công khai ngoài 

trang chủ. 
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 Hiện lên thông báo “ Thực hiện lệnh thêm mới thành công”  chọn [Đóng] 
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MỤC 5: THÔNG BÁO MỜI THẦU 

1 Qua mạng 

1.1. Quy trình nghiệp vụ bên mời thầu 

=> Chú ý: Đấu thầu qua mạng sẽ áp dụng cho các lĩnh vực sau: 

- Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu xây lắp quy 

mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo 

phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm 

hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua 

mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi 

tư vấn quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng 

theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu xây lắp được 

tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

- Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm 

hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn 

hai túi hồ sơ. 

- Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu cung cấp 

dịch vụ tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu được tổ chức 

chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn. 
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Các bước chính Quy trình nghiệp vụ dành cho Bên mời thầu:  

 Bước 1: Người dùng chọn thông báo mời thầu/ chào hàng hoặc đấu thầu hạn chế/ chỉ 

định thầu.  

 Bước 2: Thực hiện liên kết dữ liệu từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

 Bước 3: Đối với thông báo mời thầu/ Chào hàng Người dùng chọn gói qua mạng hoặc 

không qua mạng để nhập dữ liệu. 

 Bước 3.1: Đối với gói thầu không qua mạng thì người dùng nhập thông báo mời thầu, 

đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 

 Bước 3.2: Đối với gói thầu qua mạng thì người dùng nhập thông báo mời thầu, nhập 

biểu mẫu, mở thầu và đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu. 

 Bước 3.3: Đối với đấu thầu hạn chế người dùng nhập danh sách ngắn sau đó đăng tải kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

 Bước 3.4: Đối với chỉ định thầu người dùng đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu không 

qua mạng. 
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 Bước 4: Sau khi nhập kết quả đầu thầu qua mạng và không qua mạng thì người dùng 

thực hiện công khai ngoài trang chủ. 

1.2. Thông báo mời thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh 

tranh của lĩnh vực Xây lắp, Hàng hóa, Phi tư vấn [1 giai đoạn 1 túi hồ sơ] 

Quy trình thực hiện các lĩnh vực xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn gói 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ 

là tương tự nhau do vậy dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các Anh/ Chị chi tiết về quy 

trình đấu thầu qua mạng gói xây lắp và các lĩnh vực khác làm tương tự. 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu  [XL, HH, PTV]  

Thông báo mời thầu  Nhập Thông báo. 

 Tóm tắt màn hình: Màn hình hiển thị danh sách các TBMT được tạo bởi người dùng 

BMT đăng nhập vào hệ thống. Các chức năng chính trên màn hình. 

 Nút “Nhập TBMT”: là những gói thầu sẽ thực hiện từ việc nhập TBMT cho đến 

chọn Nhà thầu trúng thầu ở trên hệ thống. 

 

1.2.1. Nhập thông báo mời thầu 

Chú ý: bên mời thầu phải tạo kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu 1 túi hồ sơ 

hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh của lĩnh vực xây lắp thì hệ thống 

mới cho phép người tìm kiếm và liên kết. Tương tự lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn. 
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 Số KHLCNT: người dùng chọn nút “Tìm” để tìm kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà 

Bên mời thầu đã lập trước đó. Sau khi chọn KHLCNT tương ứng các dữ liệu không phải 

nhập trên màn hình sẽ được hệ thống tự trích xuất từ KHLCNT. 

                            
 Loại thông báo: nếu chọn là thông báo thực là những thông báo có giá trị pháp lý, 

còn thông báo thử nghiệm là người dùng làm quen với hệ thống. 

 Thời điểm đóng/ mở thầu: người dùng chọn thời gian đóng thầu/ mở thầu. 

 Giá gói thầu: hệ thống tự trích xuất giá gói thầu theo KHLCNT và cho phép người 

dùng sửa đổi. 
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 Khi nhấn nút “Lưu” thì hệ thống sẽ cho phép chọn các nút để nhập dữ liệu và hiển 

thị thông báo cách nhập dữ liệu web form.  

1.2.2. Nhập biểu mẫu mời thầu 

 Người dùng nhập lần lượt các biểu mẫu theo chỉ dẫn.  

 

 Người dùng chọn “Nhập bảng dữ liệu” 

Chú ý: Nhập đầy đủ nội dung theo webform hệ thống yêu cầu, các nội dung này sẽ được 

lưu lại và hiển thị ngoài trang chủ, các trường nhập có dấu * là bắt buộc và người dùng 

bên mời thầu không được bỏ sót trường, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nếu đầy đủ mới cho 

đăng tải. 
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 Nhập tiêu chuẩn đánh giá: 

  Mẫu số 03: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Người dùng nhập đầy đủ các dữ liệu trên màn hình về lịch sử không hoàn thành trong quá 

khứ, năng lực tài chính ( kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm từ 

hoạt động xây dựng, yêu cầu về nguồn lực tài chính ), kinh nghiệm hợp đồng cung cấp 

hợp đồng tương tự.  

Nhập xong người dùng click “Tiếp theo” để lưu thông tin. 
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  Mẫu số 04 (a): danh mục nhân sự chủ chốt 

Người dùng tick chọn “Không có nhân sự chủ chốt” trong trường hợp gói thầu không yêu 

cầu hoặc chọn “Mô tả nhân sự chủ chốt” trong trường hợp gói thầu có yêu cầu về nhân sự 
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 Mẫu số 04 (b): thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu 

Người dùng chọn “Thêm dòng” để nhập thông tin về loại thiết bị, đặc điểm thiết bị, số 

lượng tối thiểu cần có. 

Trong trường hợp nhập nhầm người dùng chọn “Xóa” để xóa dòng và thực hiện nhập lại. 

 

Chú ý: Mẫu này chỉ áp dụng cho lĩnh vực Xây lắp và phi tư vấn. 

 Nhập phạm vi cung cấp: 

  Mẫu số 01: bảng chi tiết hạng mục xây lắp 

Hướng dẫn nhập màn hình: người dùng có thể thực hiện nhập thủ công hoặc import excel. 

- Nhập thủ công: chọn “Thêm dòng” và nhập lần lượt thông tin các cột “Danh mục 

hàng hóa, khối lượng, đơn vị,...) 

- Nhập excel: Chọn “Mau hạng mục xây lắp.xls” để tải về format của hệ thống sau đó 

người dùng nhập đầy đủ thông tin trên excel và thực hiện chọn “Browse” -> “Cập 

nhật hạng mục xây lắp”. 
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 Mẫu số 02: bảng tiến độ thực hiện  

Hướng dẫn nhập màn hình: người dùng tick chọn trong trường hợp bên mời thầu yêu cầu 

tiến độ hoàn thành cho hạng mục công trình tương ứng.  

- Chọn “Thêm dòng”: hệ thống hiển thị dòng và các ô trường dữ liệu cần nhập, người 

dùng nhập lần lượt dữ liệu các cột. 
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 Nhập điều kiện cụ thể hợp đồng: 

Biểu mẫu này không bắt buộc người dùng nhập. 
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1.2.3. Đăng tải nội dung hồ sơ mời thầu 

 Sau khi người dùng nhập đầy đủ các nội dung biểu mẫu mà hệ thống yêu cầu thì thực 

hiện bước đăng tải, công khai ngoài trang chủ. 

 Chọn “Đăng tải thông báo” hiển thị danh sách gói thầu mà người dùng đã tạo và chưa 

đăng tải. 

 

 Chọn gói thầu mới tạo click vào “Số TBMT”: 

 Màn hình đăng tải TBMT gói xây lắp: 

- Chọn Quản lý file đính kèm để thực hiện đính kèm các nội dung còn thiếu gói thầu 

như ( quyết định phê duyệt, chương III, chương V, chương VIII) trong bộ hồ sơ mời 

thầu. 
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 Các bước hướng dẫn đính kèm HSMT: 
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 Bước 1: Nhấn nút “Browse” để tìm đường dẫn file đính kèm. 

 Bước 2: Nhấn nút “Thêm vào danh sách” để đưa file đó vào trong danh sách. 

 Bước 3: Nếu có bao nhiêu file thì thực hiện lại Bước 1, Bước 2 bấy nhiêu lần. 

 Bước 4: Nhấn nút “Kết thúc đính kèm file” để kết thúc việc đính kèm file. 

(* là những trường bắt buộc người dùng đính kèm) 
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 Danh sách các file HSMT cần được đăng tải cùng với TBMT: 

                 

 Chú ý: Người dùng BMT cứ làm tuần tự theo hình mũi tên: 

  

 Hệ thống yêu cầu người dùng tìm đường dẫn để lưu khóa bí mật. Người dùng nhấn 

nút “OK” để thực hiện việc lưu khóa:  
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 Thư mục lưu Khóa bí mật: 

                                

 Do khóa bí mật rất quan trọng, nếu mất thì không thể mở thầu được. Hệ thống yêu 

cầu người dùng lưu Khóa bí mật lại một lần nữa: 

                        

 

 Người dùng lưu Khóa bí mật lại một lần nữa.Người dùng nhấn nút “OK” để đi đến 

màn hình xác nhận việc đăng tải thành công: 
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 Khi hệ thống hiển thị thông báo như hình bên cạnh, Gói thầu đã được đăng tải thành 

công. Người dùng chọn “Đóng” để tắt màn hình này. 
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1.3. Thông báo mời thầu đối với hình thức đấu thầu rộng rãi của lĩnh vực xây 

lắp, hàng hóa [ 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ] 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu  [XL, HH]  Thông 

báo mời thầu  Nhập TBMT qua mạng. 

 Tóm tắt màn hình: Màn hình hiển thị danh sách các TBMT được tạo bởi người dùng 

BMT đăng nhập vào hệ thống. Các chức năng chính trên màn hình. 

 Nút “Nhập TBMT qua mạng”: Là những gói thầu sẽ thực hiện từ việc nhập 

TBMT cho đến chọn Nhà thầu trúng thầu ở trên hệ thống. 

 

1.3.1. Nhập thông báo mời thầu 

Chú ý : Bên mời thầu phải tạo kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu 2 túi hồ sơ của 

lĩnh vực xây lắp thì hệ thống mới cho phép người dùng tìm kiếm và liên kết. 
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 Người dùng chọn “Tìm” để tìm kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã tạo trước đó để thực 

hiện liên kết dữ liệu. 

 Người dùng nhập số hiệu KHLCNT hoặc tên KHLCNT, ngày đăng tải để tìm kiếm. 

 Click “Tìm kiếm” hiển thị danh sách KHLCNT người dùng click “Chọn” hệ thống 

sẽ tự động fill dữ liệu ra thông báo mời thầu như dưới đây. 
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 Thời điểm đóng/ mở thầu: chọn ngày và giờ để đóng thầu và mở thầu 

 Số tiền bảo đảm: Giá trị nhập phải nằm trong khoảng 1% -> 1.5% giá gói thầu. (Quy 

mô lớn là 1-3%) 

 Thực hiện đính kèm dự toán trong trường hợp có sự chênh lệch với giá gói thầu trong 

KHLCNT. 
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1.3.2. Nhập biểu mẫu mời thầu 

 Người dùng nhập lần lượt các biểu mẫu theo chỉ dẫn.  

 Khi nhấn nút “Lưu” thì hệ thống sẽ cho phép chọn các nút để nhập dữ liệu và hiển 

thị thông báo cách nhập dữ liệu web form. Sau khi nhập xong người dùng có thể 

thực hiện đăng tải bằng cách click vào “Đăng tải”. 

                    

 Người dùng chọn “Nhập bảng dữ liệu” 

- Người dùng có thể chọn  để xem hướng dẫn nhập tương ứng cho mỗi mục. 

- Màn hình bảng dữ liệu chỉ hiển thị các màn hình nhập thông tin mà hệ thống yêu 

cầu và người dùng nhập đầy đủ thông tin sau đấy thực hiện “in” ở màn hình thông 

báo mời thầu hệ thống sẽ trích xuất tự động đầy đủ thông tin theo thông tư 2017. 
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- Bảo đảm dự thầu: Dữ liệu người dùng không phải nhập, lấy tự động từ thông báo 

mời thầu. 

- Thời gian có hiểu lực bảo đảm dự thầu: Sẽ tự động hiển thị số ngày thời gian hiệu 

lực HSDT + 30 ngày. 

- Mục 21.1 b: Đánh giá về kỹ thuật:  “Phương pháp giá thấp nhất” hoặc “Phương 

pháp giá đánh giá”. 

- Mục 21.1 c: Đánh giá về giá 
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- Giá thấp nhất: lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo xếp hạng giá dự thầu thấp nhất 

- Giá đánh giá: lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo xếp hạng giá đánh giá thấp nhất 

- Kết hợp kỹ thuật và giá: lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo điểm tổng hợp cao nhất 

 Sau khi nhập xong dữ liệu chọn “Lưu thông tin”, màn hình hiển thị message thông 

báo lưu thông tin thành công. 

 

 Nhập tiêu chuẩn đánh giá: 

  Mẫu số 03: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

- Người dùng nhập đầy đủ dữ liệu mà hệ thống yêu cầu. Trường 2.3 yêu cầu về nguồn 

lực tài chính cho gói thầu không bắt buộc nhập. 

- Sau khi nhập xong chọn “Tiếp theo” để nhập dữ liệu mẫu nhân sự chủ chốt. 
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 Mẫu số 04a: danh mục nhân sự chủ chốt 

Người dùng tick chọn “Không có nhân sự” thì không phải liệt kê danh sách nhân sự và 

nhà thầu dự thầu không phải kê khai mẫu này. Tick chọn “Mô tả nhân sự” thì nhập đầy 

đủ theo hướng dẫn dưới đây, và nhà thầu dự thầu phải kê khai theo mẫu. 

- Người dùng chọn “Thêm dòng” để nhập thông tin về vị trí công việc. 

- Người dùng bắt buộc nhập đầy đủ dữ liệu ở mỗi dòng thông tin vị trí công việc. 

- Sau khi nhập xong dữ liệu người dùng chọn “Kết thúc” màn hình hiển thị message 

thông báo dữ liệu đã được lưu thành công. Chọn “Quay lại” nếu muốn quay lại Mẫu 

số 04 để chỉnh sửa. 
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 Mẫu số 04b: thiết bị thi công chủ yêu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu 

Người dùng chọn “Thêm thiết bị” để nhập loại thiết bị và đặc điểm, số lượng và nhà 

thầu dự thầu phải liệt kê theo danh sách mời thầu đã tạo. 

 

 Nhập phạm vi cung cấp: 

  Mẫu số 01: Bảng chi tiết hạng mục xây lắp 

- Người dùng chọn “Thêm hạng mục” để nhập thông tin các hạng mục chính của gói 

thầu. 

- Sau khi tạo xong hạng mục chính chọn “Thêm HMCT” để nhập nội dung chi tiết 

của hạng mục đó . 

- Ngoài ra người dùng nên chọn nhập theo mẫu excel các nội dung hạng mục và hạng 

mục chi tiết mà hệ thống cung cấp: 
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Bước 1: tải mẫu excel hệ thống cung cấp “Mau hang muc xay lap.xls”. 

Bước 2: nhập dữ liệu chính xác theo hướng dẫn mà hệ thống cung cấp trong excel. 

Bước 3: chọn “browse” tìm file excel đã nhập -> chọn “cập nhật hạng mục xây lắp”. 

 

 Mẫu số 02: bảng tiến độ thực hiện  

- Trong trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình và bên 

mời thầu muốn yêu cầu khác cho từng hạng muc thì tick chọn. 

- Chọn “Thêm dòng”  
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4. Nhập “Điều kiện cụ thể hợp đồng” 

  Người dùng có thể chọn  để xem hướng dẫn nhập tương ứng cho mỗi mục. 

  Những trường nào không nhập người dùng có thể bỏ trống. 
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 Sau khi nhập dữ liệu xong người dùng chọn “Lưu thông tin” sẽ hiển thị thông báo 

lưu thành công. 

 
 

5. In 

 Thực hiện in đơn dự thầu và các webform biểu mẫu mà BMT đã nhập bao gồm: 

Thông báo mời thầu, bảng dữ liệu, phạm vi cung cấp hàng hóa, bảng tiêu chuẩn đánh 

giá, điều kiện cụ thể hợp đồng. 

 Nội dung in sẽ là bản hồ sơ mời thầu mà bên mời thầu thực hiện trình chủ đầu tư 

phê duyệt.  

Hình minh họa: 
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Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 71 

 

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

              

1.3.3. Đăng tải nội dung hồ sơ mời thầu 

 Người dùng thực hiện đăng tải như quy trình 1 túi hồ sơ của lĩnh vực [ hàng hóa, 

xây lắp, phi tư vấn] => tham khảo phần 1.2 mục 1.2.3 về đăng tải nội dung hồ sơ 

mời thầu. 
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1.4. Thông báo mời thầu đối với hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn của lĩnh 

vực xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn  

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu  [XL, HH, PTV]  

Thông báo mời thầu  Nhập Thông báo. 

 Tóm tắt màn hình: Màn hình hiển thị danh sách các TBMT được tạo bởi người 

dùng BMT đăng nhập vào hệ thống. Các chức năng chính trên màn hình. 

 Nút “Nhập TBMT”: là những gói thầu sẽ thực hiện từ việc nhập TBMT cho đến 

chọn Nhà thầu trúng thầu ở trên hệ thống. 

 

1.4.1. Nhập thông báo mời thầu 

Chú ý: bên mời thầu phải tạo kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu 1 túi hồ sơ 

hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn của lĩnh vực xây lắp thì hệ thống mới cho phép 

người tìm kiếm và liên kết. Tương tự với lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn. 
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 Người dùng chọn “Tìm” để tìm kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã tạo trước đó để thực 

hiện liên kết dữ liệu. 

 Người dùng nhập số hiệu KHLCNT hoặc tên KHLCNT, ngày đăng tải để tìm kiếm. 

 Click “Tìm kiếm” hiển thị danh sách KHLCNT người dùng click “Chọn” hệ thống 

sẽ tự động fill dữ liệu ra thông báo mời thầu như dưới đây. 

                                 
 



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 74 

 

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

 
 

 Thời điểm đóng/ mở thầu: chọn ngày và giờ để đóng thầu và mở thầu 

 Thực hiện đính kèm dự toán trong trường hợp có sự chênh lệch với giá gói thầu trong 

KHLCNT. 
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1.4.2. Nhập biểu mẫu mời thầu 

 Người dùng nhập biểu mẫu theo chỉ dẫn.  

- Bước 1: người dùng chọn “Lưu” để lưu thông tin của thông báo mời thầu  

- Bước 2: chọn “Nhập hạng mục xây lắp” để nhập nội dung chi tiết về hạng mục và 

nhận sự chủ chốt của gói thầu. 

- Bước 3: sau khi nhập xong dữ liệu chọn “Đăng tải” để đính kèm quyết định và các 

file còn thiếu hồ sơ mời thầu. 
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 Nhập bảng dữ liệu 
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 Nhập tiêu chuẩn đánh giá 

 Mẫu số 03: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Người dùng nhập đầy đủ các dữ liệu trên màn hình về lịch sử không hoàn thành 

trong quá khứ, năng lực tài chính ( kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình 

quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, yêu cầu về nguồn lực tài chính ), kinh 

nghiệm hợp đồng cung cấp hợp đồng tương tự.  

Nhập xong người dùng click “Tiếp theo” để lưu thông tin. 
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Mẫu số 04 (a): danh mục nhân sự chủ chốt 

Người dùng tick chọn “Không có nhân sự chủ chốt” trong trường hợp gói thầu 

không yêu cầu hoặc chọn “Mô tả nhân sự chủ chốt” trong trường hợp gói thầu có 

yêu cầu về nhân sự 
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 Mẫu số 04 (b): thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói 

thầu 

Người dùng chọn “Thêm dòng” để nhập thông tin về loại thiết bị, đặc điểm thiết bị, 

số lượng tối thiểu cần có. 

Trong trường hợp nhập nhầm người dùng chọn “Xóa” để xóa dòng và thực hiện 

nhập lại. 

 

Chú ý: Mẫu này chỉ áp dụng cho lĩnh vực Xây lắp và phi tư vấn. 

 Nhập hạng mục xây lắp:  

- Người dùng chọn “Thêm hạng mục” để nhập thông tin các hạng mục chính của gói 

thầu. 

- Sau khi tạo xong hạng mục chính chọn “Thêm HMCT” để nhập nội dung chi tiết 

của hạng mục đó . 

- Ngoài ra người dùng nên chọn nhập theo mẫu excel các nội dung hạng mục và hạng 

mục chi tiết mà hệ thống cung cấp: 

Bước 1: tải mẫu excel hệ thống cung cấp “Mau hang muc xay lap.xls”. 

Bước 2: nhập dữ liệu chính xác theo hướng dẫn mà hệ thống cung cấp trong excel. 

Bước 3: chọn “browse” tìm file excel đã nhập -> chọn “cập nhật hạng mục xây lắp”. 
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 Chọn “Tiếp theo” hoặc click vào tab “Mẫu số 02” để hiển thị màn hình yêu cầu nhân 

sự chủ chốt. 

 Chọn “Thêm dòng” để nhập thông tin về nhân sự chủ chốt , người dùng có thể thực 

hiện sửa xóa. 

 

 Nhập điều kiện cụ thể hợp đồng: 

Biểu mẫu này không bắt buộc người dùng nhập. 
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1.4.3. Đăng tải nội dung hồ sơ mời thầu 

 Người dùng có thế chọn đăng tải ở màn hình nhập thông báo mời thầu hoặc chọn cách 

dưới đây: 

- Sau khi người dùng nhập đầy đủ các nội dung biểu mẫu mà hệ thống yêu cầu thì 

thực hiện bước đăng tải, công khai ngoài trang chủ. 

- Chọn “Đăng tải thông báo” hiển thị danh sách gói thầu mà người dùng đã tạo và 

chưa đăng tải. 

 

 Chọn gói thầu mới tạo click vào “Số TBMT”: 

 Màn hình đăng tải TBMT gói xây lắp: 

- Chọn Quản lý file đính kèm để thực hiện đính kèm các nội dung còn thiếu gói thầu 

trong bộ hồ sơ mời thầu. 
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 Các bước hướng dẫn đính kèm HSMT: 
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 Bước 1: Nhấn nút “Browse” để tìm đường dẫn file đính kèm. 

 Bước 2: Nhấn nút “Thêm vào danh sách” để đưa file đó vào trong danh sách. 

 Bước 3: Nếu có bao nhiêu file thì thực hiện lại Bước 1, Bước 2 bấy nhiêu lần. 

 Bước 4: Nhấn nút “Kết thúc đính kèm file” để kết thúc việc đính kèm file. 

(* là những trường bắt buộc người dùng đính kèm) 

 Danh sách các file HSMT cần được đăng tải cùng với TBMT: 
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 Chú ý: Người dùng BMT cứ làm tuần tự theo hình mũi tên: 

  

 Hệ thống yêu cầu người dùng tìm đường dẫn để lưu khóa bí mật. Người dùng nhấn 

nút “OK” để thực hiện việc lưu khóa:  
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 Thư mục lưu Khóa bí mật: 

                                 

 Do khóa bí mật rất quan trọng, nếu mất thì không thể mở thầu được. Hệ thống yêu 

cầu người dùng lưu Khóa bí mật lại một lần nữa: 
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 Người dùng lưu Khóa bí mật lại một lần nữa.Người dùng nhấn nút “OK” để đi đến 

màn hình xác nhận việc đăng tải thành công: 

                             

 Khi hệ thống hiển thị thông báo như hình bên cạnh, Gói thầu đã được đăng tải thành 

công. Người dùng chọn “Đóng” để tắt màn hình này. 
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1.5. Sửa TBMT 

a. Sửa TBMT  

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu  [HH, XL, PTV]  

Thông báo mời thầu  Nhập Thông báo mời thầu 

 Tóm tắt màn hình: Màn hình hiển thị danh sách các TBMT được tạo bởi người dùng 

BMT đăng nhập vào hệ thống.  

 TBMT có 2 trạng thái. 

 Trạng thái chưa đăng tải là người dùng mới nhập xong, nhưng chưa công khai 

TBMT ra bên ngoài. 

 Trạng thái “Đã đăng tải” là người dùng đã công khai TBMT. 
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 Người dùng muốn Sửa nội dung TBMT ở trạng thái nào thì chọn trạng thái đó, rồi 

nhấn nút Tìm 

 Nhấn vào Số TBMT để sửa Nội dung TBMT. 

 

 Việc chỉnh sửa nội dung TBMT, người dùng thực hiện việc chỉnh sửa như trong 

phần Nhập nội dung TBMT ở trên. 

 Đăng tải nội dung TBMT đã sửa: Sau khi sửa xong TBMT, người dùng phải đăng 

tải TBMT thì mới công khai cho người mọi ngươi thấy việc sửa của mình. Người 

dùng thực hiện Đăng tải TBMT đã sửa như trong phần Đăng tải HSMT ở trên.  
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1.6. Gia hạn/ đính chính/ Làm rõ 

1.6.1. Gia hạn 

 Đường dẫn: Màn hình chínhNghiệp vụ Bên mời thầu [HH]  Hỗ trợ đấu thầu  

Nhập thông báo gia hạn 

 Các thao tác chính: 

 Bước 1: Người dùng có thể nhập chính xác số TBMT vào, sau đó nhấn nút [Tìm 

Kiếm] ở bên cạnh hoặc có thể nhập ngày đăng tải gói thầu [từ ngày, đến ngày] 

để tìm kiếm các gói thầu đăng tải trên thời gian trên. 
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 Bước 2: Nhập lý do gia hạn 

 Bước 3: Nhập thông tin cho trường “sau khi thay đổi” 

 Bước 4: Nhấn vào nút [Lưu thông tin] để lưu lại những thông tin này 
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1.6.2. Đính chính 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu (HH, XL, PTV)  Hỗ trợ 

đấu thầu  Nhập nội dung thông báo. 

 Các thao tác chính: 

 Bước 1: Người dúng nhập số TBMT cùng với số thay đổi nội dung của TBMT, 

sau đó nhấn nút [Tìm] ở bên cạch để tiến hành tìm thông báo cần đính chính. 

 Bước 2: Chọn “Phân loại chức năng” để xác định màn hình hiển thị nội dung 

thông báo, sau đó nhấn nút [Tìm] 

 Bước 3: Nhập nội dung thông báo. 

 Bước 4: Có thể đính kèm file văn bản lên hệ thống. 

 Bước 5: Nhân vào nút [Lưu], để lưu lại nội dung thông báo. 

 

1.6.3. Làm rõ  

 Làm rõ hồ sơ dự thầu 

 Người dùng thực hiện tìm kiếm gói thầu đã mở thầu và chọn đơn vị nhà thầu cần 

làm rõ : 

 Bước 1: nhập số TBMT hoặc tên gói thầu, ngày mở thầu sau đó chọn “Tìm” 

 Bước 2: chọn số TBMT đang mở thầu và cần làm rõ 
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 Bước 3: chọn nhà thầu cần làm rõ sau đó click “YC làm rõ HSDT” 

               

  Bước 4: nhập nội dung cần làm rõ sau đó chọn “Gửi” để gửi nội dung cho nhà 

thầu và hệ thống sẽ hỗ trợ người dùng chuyển mail thông báo cho người phụ trách dự thầu 

của nhà thầu làm rõ. Các nội dung của câu hỏi trước đó sẽ được lưu lại  ở chức năng này,  

đối với các câu hỏi có lỗi hoặc chưa trả lời và bên mời thầu cần chỉnh sửa có thế thực hiện 

hủy để tạo mới. 
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Màn hình thông báo gửi thành công. 

                                            

 Trả lời yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu  

 Người dùng thực hiện tìm kiếm hồ sơ mời thầu đã đăng tải và tìm kiếm theo số 

thông báo mời thầu để trả lời các yêu cầu của nhà thầu. 

Bước 1: nhập số thông báo mời thầu hoặc tên gói thầu sau đó chọn “Tìm”  

Bước 2: hệ thống sẽ lọc và hiển thị gói thầu mà người dùng tìm kiếm, chọn “số 

tbmt” để trả lời yêu cầu làm rõ từ phía nhà thầu. 
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Bước 3: màn hình hiển thị danh sách câu hỏi làm rõ từ phía nhà thầu, người dùng 

chọn câu hỏi để trả lời bằng cách click “xem yêu cầu” tương ứng với mỗi nhà thầu. 

        

Bước 4: nhập nội dung trả lời, trong trường hợp phải trả lời bằng văn bản người 

dùng thực hiện đính kèm bằng cách chọn “browse” -> tìm file -> chọn “thêm vào 

danh sách”  
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Bước 5: sau khi trả lời xong chọn “đồng ý” để gửi cho nhà thầu. 

1.7. Hủy thầu 

1.7.1. Hủy TBMST 

 Người dùng tìm kiếm thông báo mời sơ tuyển cần hủy, chức năng này cho phép hủy 

thông báo mời sơ tuyển ở mọi giai đoạn trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

 Bước 1: nhập số TBMST hoặc tên gói thầu, ngày đăng tải, … sau đó chọn “Tìm 

kiếm” hệ thống sẽ lọc và hiển thị các thông báo mời sơ tuyển theo yêu cầu tìm kiếm. 



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 99 

 

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

 

 Bước 2: chọn “Hủy” hiển thị màn hình nhập thông tin hủy thầu 

 Bước 3: nhập giai đoạn hủy thầu tương ứng, chọn lý do và số hiệu văn bản, ngày 

phê duyêt, đính kèm quyết định hủy thầu. 

 

 Bước 4: sau khi nhập dữ liệu xong chọn “Xác nhận hủy thầu”  
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1.7.2. Hủy TBMT 

Thực hiện tương tự hủy thông báo mời sơ tuyển tham khảo mục 1.7.1 (Kiểm tra lại hình 

ảnh đính kèm) 

 

1.8. Hợp đồng 

Chú ý: sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu thực hiện tạo hợp đồng 

thương thảo đây là chức năng mới của hệ thống cho phép người dùng bên mời thầu tìm 

kiếm thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển để thực hiện liên kết dữ liệu. 

Hướng dẫn thao tác trên màn hình: 

 Bước 1: tạo mới hợp đồng chọn menu lĩnh vực [hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn] -> 

click “Tạo hợp đồng”. 
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 Bước 2: nhập thông tin về hợp đồng, ấn “Chọn” ở TBMT/ TBMST/ TBMQT để 

liên kết theo màn hình nhỏ dưới đây: 

 

Nhập số TBMT/ ST/ MQT và ngày phê duyệt để tìm kiếm sau đó chọn như hình dưới: 
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Nhập số hợp đồng, ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhập tên nhà thầu ký hợp 

đồng click “Chọn” hiển thị màn hình: 

 

Tick vào ô nhà thầu làm hợp đồng sau đó click “Chọn nhà thầu” để hoàn tất. 

Sau đó người dùng nhập các dữ liệu còn lại và chọn “Lưu hợp đồng” để hoàn thành lưu 

thông tin về hợp đồng 

                          

Chọn “thay đổi” để thay đổi thông tin về hợp đồng 

 Bước 3: click “Đăng tải” để công khai trang chủ 
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Hoàn thành bước đăng tải hệ thống sẽ báo message. 

                           

Chú ý: hợp đồng đã đăng tải có thể thực hiện hủy để tạo lại. 

2.  Không qua mạng 
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2.1. Nhập thông báo mời thầu không qua mạng(HH, XL, TV, PTV, Hỗn Hợp) 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu [HH, XL, TV, PTV, 

Hỗn Hợp] Không qua mạng Thông báo mời thầu  Nhập Thông báo  

 Tóm tắt màn hình: Màn hình hiển thị danh sách các TBMT được tạo bởi người dùng 

BMT đăng nhập vào hệ thống. Các chức năng chính trên màn hình 

 Người dùng nhấn nút [NhậpTBMT]:  

 

 
 Sau đó thực hiện tìm kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã đăng tải để thực hiện liên kết 

dữ liệu, chọn “Tạo TBMT” để nhập thông tin. (kiểm tra nội dung file hình ảnh) 
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 Các thao tác “nhập TBMT không qua mạng” cũng tương tự như nhập “TBMT qua 

mạng” nhưng đơn giản hơn.  

 Sau khi nhấn nút “Lưu”, người dùng lưu lại nội dung gói thầu này và tiến hành đăng 

tải TBMT 
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Chú ý quan trọng: Sau khi nhập xong TBMT không qua mạng 

- Người dùng BMT chưa tiến hành “Đăng tải” TBMT, thì TBMT này chưa được 

công khai ra bên ngoài, mà chỉ có người dùng BMT biết. 

- Người dùng BMT muốn công khai TBMT này cho mọi người biết, phải tiến hành 

“Đăng tải” TBMT, giá trị pháp lý tính từ thời điểm đăng tải (xem chi tiết đăng tải ở mục 

tiếp theo) 

2.1.1. Đăng tải thông báo mời thầu không qua mạng 

 BMT đăng tải TBMT không qua mạng có thể đính kèm HSMT hoặc không.  

 Nếu muốn đính kèm nhần vào nút “Đính kèm file văn bản”. Chi tiết xem phần đính 

kèm file trong phần đăng tải TBMT Qua mạng . 

 Nhấn nút “Đăng tải”, lúc này người dùng mới công khai TBMT của mình ra bên 

ngoài, và giá trị pháp lý được tính từ thời điểm đăng tải.  

 Khi hệ thống hiển thị thông báo như hình bên cạnh, Người dùng BMT nhấn vào 

“Đóng” thì mới đăng tải TBMT thành công. 
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2.1.2. Sửa 

a. Sửa TBMT 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu  [HH, XL, XL, PTV, 

Hỗn Hợp] Thông báo mời thầu  Nhập Thông báo mời thầu 

 Tóm tắt màn hình: Màn hình hiển thị danh sách các TBMT được tạo bởi người dùng 

BMT đăng nhập vào hệ thống.  

 Nhấn vào Số TBMT để sửa Nội dung TBMT. 

 

 Việc chỉnh sửa nội dung TBMT, người dùng thực hiện việc chỉnh sửa như trong 

phần Nhập nội dung TBMT ở trên  

 Đăng tải nội dung TBMT đã sửa: Sau khi sửa xong TBMT, người dùng phải đăng 

tải TBMT thì mới công khai cho người mọi ngươi thấy việc sửa của mình. Xem chi 

tiết việc đăng tải TBMT ở trên. 
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2.2. Nhập kết quả lựa chọn nhà thầu không qua mạng 

 Đối với gói thầu, mà hình thức đấu thầu là không qua mạng, khi có kết quả lựa chọn 

nhà thầu không qua mạng, thì có thể nhập kết quả lên hệ thống bằng chức năng này 

 Đường dẫn: Màn hình chính  → [Đăng nhâp] → [Chức năng người dùng BMT] 

→[HH, XL, TV, PTV, Hỗn Hợp]  [Kết quả lựa chọn nhà thầu]  [Nhập kết 

quả lựa chọn nhà thầu] 
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 Người dùng nhấn vào nút [Nhập kết quả lựa chọn nhà thầu]: Thời điểm đóng 

thầu nhỏ hơn thời điểm hiện tại, lúc này hệ thống cho phép nhập kết quả 

 Các trường thông tin có dấu (*) là nhưng trường bắt buộc phải nhập. Khi người 

dùng nhấn nút [Lưu kết quả] thì hệ thống sẽ lưu những thông tin này vào: 
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 Nếu nhấn nút [Không có NT trúng thầu] thì hệ thống sẽ chuyển sang trang mới. 

Khi nhấn nút [Lưu kết quả] hệ thống sẽ lưu thông tin này vào CSDL: 

 

2.3. Gia hạn/ đính chính/ Làm rõ/ Kiến nghị 

Thao tác tương tự hướng dẫn ở quy trình đấu thầu qua mạng tham khảo mục 1.6 phần 1. 

Đấu thầu qua mạng Mục 5. 

2.4. Hủy thầu 

Thao tác tương tự hướng dẫn ở quy trình đấu thầu qua mạng tham khảo mục 1.7 phần 1. 

Đấu thầu qua mạng Mục 5 

2.5. Hợp đồng 

Thao tác tương tự hướng dẫn ở quy trình đấu thầu qua mạng tham khảo mục 1.8 phần 1. 

Đấu thầu qua mạng Mục 5 
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MỤC 6: ĐẤU THẦU HẠN CHẾ/ CHỈ ĐỊNH THẦU 

1. Đấu thầu hạn chế 

1.1. Nhập nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế 

a. Màn hình tìm kiếm gói thầu 

 Đường dẫn: Màn hình chínhNghiệp vụ Bên mời thầu  [HH]  Đấu thầu hạn 

chế   Nhập Nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế.  

 Chức năng chính: 

 Người dùng có thể nhập điều kiện tìm kiếm, rồi nhần nút “Tìm kiếm” 

 Nhấn vào số TBMT sẽ ra màn hình nhập Danh sách Nhà thầu tham gia đấu thầu 

hạn chế 

 

- Đối với những gói thầu mà không có thông báo mời thầu thì người dùng thực hiện 

chọn “Nhập nhà thầu” và liên kết với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã tạo trước đó. 

Hoặc : 

 Chọn “Tìm” để tìm kiềm kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà bên mời thầu đã tạo trước 

đó để thực hiện liên kết dữ liệu. 

 Màn hình nhập số lượng NT tham gia đấu thầu hạn chế. Người dùng BMT nhập số 
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lượng NT tham gia đấu thầu hạn chế, sau đó nhấn nút “Thêm dòng”: 

 

 

b. Màn hình nhập nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế 

 Người dùng nhập thông tin NT tham gia đấu thầu hạn chế trong bảng (Chỉ tìm kiếm 

được những Nhà thầu có tên trên hệ thống). 
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 Sau khi nhập hết các Nhà thầu vào danh sách như hình trên, người dùng phải nhấn 

nút “Lưu kết quả”. Sau khi lưu kết quả xong, người dùng BMT muốn công khai 

danh sách này, thì nhấn nút “Công khai”. 

 

 Chú ý: Có thể đưa NT ra khỏi danh sách bằng cách 

 Nhấn chuột vào ô “Check” 

 Nhấn nút “Xóa dòng”  

2.  Chỉ định thầu 

Đối với gói thầu chỉ định thầu thì người dùng có thể nhập kết quả lựa chọn nhà thầu không 

qua mạng sau khi đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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MỤC 7: MỞ THẦU QUA MẠNG 

1. Mở thầu  

1.1. Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Danh sách gói thầu cần mở thầu 

 Đường dẫn:  Màn hình chính →  nghiệp vụ bên mời thầu [HH] →  Mở thầu  

 Tóm tắt màn hình: Là màn hình hiển thị danh sách các gói thầu phải xử lý mở thầu 

(các gói thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng, không bao gồm các gói thầu đấu 

thầu không qua mạng). 

 

Lưu ý: 

 Trước thời điểm Mở thầu BMT không biết có bao nhiêu NT tham dự và cũng không 

tiến hành mở thầu được. 

 Có ít nhất một nhà thầu, Bên mời thầu tiến hành mở thầu bình thường mà không cần 

xin ý kiến Chủ đầu tư. 

 Nếu không có nhà thầu nào tham dự, Bên mời thầu xin ý kiến Chủ đầu tư để Hủy 

gói thầu. 

 



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 116 

 

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

b. Giải mã đơn dự thầu 

 Đường dẫn: Sau khi nhấn nút “Mở thầu” ở trên, sẽ xuất hiện màn hình gửi khóa bí 

mật để giải mã đơn dự thầu  

 Thao tác chính: Nhấn vào nút “Gửi khóa bí mật”. để tiến hành tìm nơi Lưu khóa 
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 Tìm đường dẫn lưu Khóa bí mật. Nhấn nút “OK” để tiến hành giải mã đơn dự thầu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Giải mã hồ sơ dự thầu 
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 Đường dẫn: Sau khi giải mã xong đơn dự thầu, tiếp theo người dùng Bên mời thầu 

phải giải mã HSDT  

 Các thao tác chính: 

 Nhấn nút “Giải mã đính kèm” hoặc nút “Giải mã tất cả” để thực hiện các thao 

tác tương tự như việc giải mã đơn dự thầu ở trên. 

 

 Sau khi giải mã xong, Bên mời thầu Download HSDT của nhà thầu về máy tính 

của mình. 

 Nếu gói thầu có webform biểu mầu, Bên mời thầu chọn “Tải xuống tất cả” để 

download biểu mẫu dự thầu của nhà thầu đó. Nêu Nhà thầu có đính kèm CV 

trong mẫu kê khai nhân sự thì BMT chọn “Tải file CV”. 
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 Sau khi đã tải về HSDT của các Nhà thầu, BMT chọn “Đóng” để quay về màn 

hình trước. Nhấn nút “Bước tiếp theo” để kết thúc việc mở thầu: 

 

 Hệ thống tự động sinh ra “Biên bản mở thầu”, người dùng có thể vào đướng dân: 

Trang chủ  Thông tin đấu thầu  [HH, XL, PTV]  Kết quả mở thầu qua mạng  

1.2. Một giai đoạn 2 túi hồ sơ 

 Đường dẫn: Màn hình chính -> Nghiệp vụ Bên mời thầu[HH, XL, TV]  Mở thầu. 

 Quy trình thực hiện:  

 Bước 1: Tìm kiếm gói thầu và chọn “Mở thầu”. 
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 Bước 2: Gửi khóa bí mật  
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 Tìm đường dẫn lưu Khóa bí mật. Nhấn nút “OK” để tiến hành giải mã đơn dự thầu: 

 

 Bước 3: giải mã hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu tham dự gói thầu. 
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- Bên mời thầu có thể tùy chọn giải mã hồ sơ đề xuất kỹ thuật của từng nhà thầu hoặc 

thực tick chọn tất cả để giải mã hồ sơ một lần. 

- Sau khi tick chọn bên mời thầu click “Giải mã hồ sơ kỹ thuật” và thực hiện gửi lại 

khóa một lần nữa tương tư bước 2. 

 

 Bước 4: Hiển thị màn hình giải mã tài liệu hồ sơ đề xuất kỹ thuật.  

- Bên mời thầu thực hiện chọn “Tải xuống tất cả” để tải về và gửi tổ chuyên gia đánh 

giá. 

- Sau khi hoàn tất tải về chọn “Quay lại” để hoàn thành. 

 

 Bước 5: Sau khi hoàn tất bước 4 hệ thống chuyển về màn hình bước 3 và người 

dùng chọn “Hoàn thành mở ĐXKT” để hoàn tất mở thầu.  



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 123 

 

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

 

Hệ thống báo message thông báo mở thầu thành công và biên bản mở đề xuất kỹ 

thuật sẽ được công khai ngoài trang chủ. Các đơn vị quan tâm có thể tra cứu kết quả 

mở đề xuất kỹ thuật tại trang chủ theo đường dẫn: [Trang chủ]-> [Thông tin đấu 

thầu] -> [HH, XL, TV] -> [ Kết quả mở thầu qua mạng]. 
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MỤC 8: ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG 

1. Nhập kết quả đánh giá 

1.1. Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

1.1.1. Quy trình thuận 

a. Danh sách gói thầu cần nhập kết quả đánh gia HSDT 

 Đường dẫn: Màn hình chính -> Nghiệp vụ Bên mời thầu[HH, XL, PTV]  Đánh 

giá  Nhập kết quả đánh giá  

 Các thao tác chính: 

 Người dùng có thể xem HSDT đã được giải mã. bằng cánh nhấn vào nút 

[HSDT]. 

 Nhấn vào nút “Bắt đầu” để bắt đầu quá trình nhập kết quả đánh giá HSDT. 

 Có thể thực hiện lại quá trình nhập kết quả đánh giá bằng cách nhấn vào nút 

“Thực hiện lại”. 

 

 

b. Nhập kết quả đánh giá sơ bộ 
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 Đường dẫn: Màn hình chínhnghiệp vụ Bên mời thầu[HH, XL, PTV]  Đánh giá 

 Nhập kết quả đánh giá 

 Các thao tác chính: 

 Việc nhập kết quả đánh giá sơ bộ chỉ nhập là “Đạt” hay “Không đạt”. Người 

dùng chọn vào phần Quyết định, để chọn kết quả. 

 Sau khi nhập xong kết quả, người dùng nhấn vào nút [Lưu] để lưu lại những 

thông tin vừa nhập. 

 

 Nhấn vào nút [Bước tiếp theo], để hoàn thành đánh giá sơ bộ. 

 

c. Nhập kết quả đánh giá kỹ thuật  

 Đường dẫn: Khi kết thúc việc nhập đánh giá sơ bộ, người dùng Bên mơi thầu tiến 

hành nhập kêt quả đánh giá kỹ thuật. 

 Các thao tác chính: 

 Người dùng nhập đánh giá kỹ thuật trong phần “Quyết định” với các giá trị là: 

“Chưa đánh gia; Đạt; Không đạt”. 

 Sau khi nhập xong kết quả, người dùng nhấn vào nút [Lưu], để lưu lại những 

thông tin vừa nhập. 
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 Sau khi nhấn vào nút [Lưu], sẽ xuất hiện nút [Bước tiếp theo]. 

d. Đánh giá về giá 

 Đường dẫn: Sau khi đánh giá xong về kỹ thuật, người dùng Bên mời thầu tiếp tục 

nhập kết quả đánh giá về giá. 

 Các thao tác chính: 

 Nhập kết quả giá đánh giá vào phần “Giá đánh giá” của từng nhà thầu đã vượt 

qua đánh giá kỹ thuật. 
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 Sau khi nhập xong, người dùng nhấn vào nút [Lưu] để lưu lại những thông tin 

vừa nhập.  

 Nhấn vào nút “Bước tiếp theo” để xuất hiện màn hình bên dưới 

 

 Tiếp theo là màn hình tóm tắt quá trình đánh giá HSDT 

 Người dùng phải đưa file Báo cáo đánh giá tổng hợp lên hệ thống. Các bước làm 

như sau: 

 Tìm đường dẫn đến nơi chưa file 

 Nhấn nút [Lưu báo cáo] để đưa file này lên hệ thống 

 Người dùng nhấn nút [Lưu kết quả đánh giá] để kết thúc việc đánh giá HSDT. 

Và hiển thị lên màn hình chi tiết đánh giá HSDT. 
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 Sau khi thực hiện đính kèm file, nếu người dùng đính nhầm file văn bản, người 

dùng có thể xóa file văn bản này bằng cách nhấn vào nút [Xóa] ở trên màn hình. 
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 Bạn cũng có thể xem được các nhà thầu không đạt ở các bước đánh giá sơ bộ và 

đánh giá kỹ thuật bằng cách nhấn vào nút [Nhà thầu không đạt]. 

 Bạn nhấn vào nút [Lưu kết quả đánh giá] để kết thúc việc đánh giá về giá 

 Bạn nhấn nút [Đóng] để hoàn thành việc đánh giá HSDT 

 

1.1.2. Quy trình ngược 

 Sau khi mở thầu thành công vào hiển thị biên bản mở thầu ngoài trang chủ người 

dùng thực hiện nhập kết quả đánh giá. 

 Đường dẫn: Màn hình chính -> Nghiệp vụ Bên mời thầu[HH, XL, PTV]  Đánh 

giá  Nhập kết quả đánh giá  

 Tại trường “Quy trình đánh giá”: chọn “Quy trình ngược” sau đó bấm “bước tiếp 

theo” để nhập kết quả đánh giá. 

 

 Hiển thị màn hình “Chọn nhà thầu đánh giá”, người dùng tick chọn như trong 

hình để nhập kết quả đánh giá những nhà thầu đã đánh giá. Nếu muốn chọn lại nhà thầu 

đánh giá người dùng bên mời thầu bấm [Xóa] để chọn lại. 

 Sau khi chọn xong người dùng click [Tiếp theo] để nhập thông tin đánh giá lên 

hệ thống. 
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 Màn hình “Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật” người dùng bên mời thầu  chọn các 

đánh giá [Đạt-không đạt].  

 Trong trường hợp nhà thầu không đạt thì bắt buộc đơn vị bên mời thầu nhập [Lý 

do] sau đó [Lưu] và màn hình hiển nút [Tiếp theo].  

 

 Các nhà thầu không đạt ở màn hình đánh giá kỹ thuật sẽ không được hiển thị và 

đánh giá ở màn hình đối chiếu và thương thảo hợp đồng. 

 Nhập kết quả [Đạt-không đạt] nếu không đạt thì bên mời thầu bắt buộc nhập lý 

do. Sau khi nhập xong kết quả chọn [Lưu] hiển thị nút [Tiếp theo]. 
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 Sau khi nhập đầy đủ kết quả đến màn hình cuối cùng người dùng bên mời thầu 

chọn [Browse] để tìm file báo cáo đánh giá tổng hợp sau đó chọn [Thêm vào] để hoàn tất 

đính kèm. 

 Chọn [Lưu kết quả đánh giá] để công khai ngoài trang chủ hệ thống sẽ hiển thị 

message và bắt người dùng xác nhận. 
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 Sau khi xác nhận thành công người dùng bên mời thầu tiếp tục vào menu nhập 

kết quả lựa chọn nhà thầu để chọn nhà thầu trúng thầu [trình bày ở mục 2]. 

1.2. Một giai đoạn 2 túi hồ sơ 

a. Danh sách gói thầu cần nhập kết quả đánh giá HS ĐX KT 

 Đường dẫn: Màn hình chính -> Nghiệp vụ Bên mời thầu[HH, XL, PTV]  Đánh 

giá  Nhập kết quả đánh giá  

 Các thao tác chính: 

 Chọn gói thầu cần đánh giá theo quy trình 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. 

 Nhấn vào nút “Bắt đầu” để bắt đầu quá trình nhập kết quả đánh giá HSĐX KT. 

 Có thể thực hiện lại quá trình nhập kết quả đánh giá bằng cách nhấn vào nút 

“Thực hiện lại”. 

 

 Bước 1: Chọn “Bắt đầu” bắt đầu quá trình nhập kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. 
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- Người dùng nhập kết quả đã đánh giá của từng nhà thầu bao gồm: “Tư cách hợp lệ”, 

“ Năng lực kinh nghiệm”, “Lý do” bắt buộc nhập khi có nhà thầu không đạt. 

- Sau đó chọn [Lưu] hệ thống báo thành công và hiển thị nút [Tiếp theo] để người 

dùng thao tác tiếp. (sau khi lưu thông tin bên mời thầu có thể sửa lại thông tin đã 

đánh giá ở bước này). 

 

 Bước 2: Chọn “Bắt đầu” bắt đầu quá trình nhập kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. 

- Bên mời thầu nhập đánh giá chi tiết về hồ sơ đề xuất kỹ thuật. 

- Hệ thống sẽ hiển thị phương pháp đánh giá theo hồ sơ mời thầu là “Chấm điểm” 

hoặc “Đạt-không đạt”. 

- Sau khi nhập kết quả xong chọn [Lưu] để hoàn tất, hệ thống hiển thị message báo 

thành công và chọn [Tiếp theo] để hoàn tất bước này. 
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 Bước 3: Công khai danh sách nhà thầu đạt kỹ thuật. 

- Chọn “Browse” để tìm đường dẫn file đính kèm sau đó chọn [Thêm vào] để hoàn 

thành đính kèm file. 

- Sau khi đính kèm chọn [Công khai kết quả đánh giá KT] để hoàn tất bước này. 

 

Chọn [OK] để công khai ngoài trang chủ. Các đơn vị liên quan có thể xem kết quả này tại 

trang chủ theo đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu] -> Lĩnh vực [HH, XL, TV] 

-> [Kết quả mở thầu qua mạng] 

 

 Bước 4: Bắt đầu qui trình đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. 

- Sau khi đã hoàn thành nhập kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hệ thống tự 

động lọc các nhà thầu không đạt và chỉ các nhà thầu đạt vào đánh giá hồ sơ đề xuất 

tài chính. 



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 135 

 

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

- Tại màn hình tìm kiếm hồ sơ dự thầu cần giải mã người dùng bên mời thầu chọn 

[Mở HSĐX TC] để tiến hành giải mã hồ sơ đề xuất tài chính. 

 

 Bước 5: Gửi khóa bí mật để giải mã hồ sơ đề xuất tài chính. 

- Người dùng bên mời thầu sử dụng khóa bí mật để mở đề xuất tài chính tương tự như 

mở đề xuất kỹ thuật đã mô tả tại chức năng mở thầu [Mục 7] 

 Bước 6: kết quả mở hồ sơ đề xuất tài chính. 

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhà thầu đạt kỹ thuật và giải mã tài liệu về tài 

chính của các nhà thầu này. 

- Chọn [Tải xuống] để lấy file biểu giá và gửi cho tổ chuyên gia đánh giá.  

 

 Bước 7: hoàn thành đánh giá về hồ sơ đề xuất tài chính. 
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- Hệ thống tự động xếp hạng nhà thầu và thống kê danh sách nhà thầu với từng giai 

đoạn đánh giá. 

- Tùy vào phương pháp đánh giá về giá mà bên mời thầu đã lập ở hồ sơ mời thầu hệ 

thống sẽ tự tổng hợp theo phương pháp tương ứng đó. 

- Sau khi kiểm tra thông tin đánh giá và xếp hạng chính xác người dùng chọn [Hoàn 

thành đánh giá kết quả] hiển thị message báo thành công. 

 

2. Nhập kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

 Đường dẫn: Màn hình chính -> Nghiệp vụ Bên mời thầu[HH, XL, PTV, TV]  Kết 

quả lựa chọn nhà thầu  Nhập kết quả đấu thầu qua mạng 

 Người dùng bên mời thầu chọn gói thầu đã đánh giá để nhập kết quả lựa chọn nhà 

thầu.  

 Click “Chọn” để nhập kết quả. 
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 Người dùng bên mời thầu nhập các trường giá trị có “*”  sau đó đính kèm báo 

cáo tổng hợp đánh giá E-HSDT (không bắt buộc) và quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu (bắt buộc). Chọn [Công khai kết quả] để hoàn tất quá trình đấu 

thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

 Các đơn vị liên quan có thể thực hiện tìm kiềm ngoài trang chủ theo đường dẫn: 

[Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu] -> [Lĩnh vực HH, XL, PTV, TV] -> [Kết quả 

mở thầu qua mạng ] hoặc [Kết quả đấu thầu qua mạng ] 
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MỤC 9: KẾT QUẢ ĐẤU THẦU 

1. Kết quả đấu thầu qua mạng 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu(HH, XL, PTV) Kết quả 

lựa chọn nhà thầu  Nhập kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 Các thao tác chính: Nhấn vào nút [Chọn] sẽ hiển thị lên màn hình Chọn nhà thầu 

trúng thầu cho gói thầu này. 

 

 BMT chọn NT trúng thầu sau khi đã trải qua bước thương thảo hợp đồng 

 Người dùng chọn NT trúng thầu trong danh sách màn hình xếp hạng. 
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Người dùng tải các file báo cáo lên Hệ thống : 

 Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu: BMT bắt buộc phải nhập. 

 

 Nhấn nút [Lưu thông tin] để xác nhận kết quả lựa chon. 

 Chú ý: Khi không có NT trúng thầu, người dùng nhấn nút [Không có NT trúng 

thầu]. 

 Nhấn nút [Đóng] để kết thúc việc chọn NT trúng thầu 

 

 BMT có thể tìm kiếm kết quả đánh giá HSDT, chi tiết Chương 3: Tìm kiếm kết quả 

lựa chọn nhà thầu 
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2. Kết quả lựa chọn nhà thầu không qua mạng  

 Đối với gói thầu đã có sơ tuyển thì người dùng chọn “Nhập kết quả” để nhập.  

 Đối với gói thầu đã có thông báo mời thầu thì người dùng tìm kiếm và nhập kết quả. 

 Đường dẫn: Màn hình chính → [Đăng nhâp] → [Chức năng người dùng BMT] 

→[HH, XL, TV, PTV, Hỗn Hợp]  [Kết quả lựa chọn nhà thầu]  [Nhập kết quả 

lựa chọn nhà thầu] 
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 Trường [Trạng thái] thể hiện 3 trạng thái sau: 

 “Kết quả” là xem kết quả đã nhập trước đó. 

 “Không có NT trúng thầu” xem thông tin không có NT trúng thầu. 

 “Hãy nhập kết quả” người dùng nhập kết quả đấu thầu. 

  “Chưa đến thời điểm nhập” tức là chưa đến thời điểm mở thầu 

 

 Người dùng nhấn vào nút [Hãy nhập kết quả]: Thời điểm đóng thầu nhỏ hơn thời 

điểm hiện tại, lúc này hệ thống cho phép nhập kết quả 

 Các trường thông tin có dấu (*) là nhưng trường bắt buộc phải nhập. Khi người 

dùng nhấn nút [Lưu kết quả đấu thầu] thì hệ thống sẽ lưu những thông tin này 

vào: 
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 Nếu nhấn nút [Không có NT trúng thầu] thì hệ thống sẽ chuyển sang trang mới. 

Khi nhấn nút [Lưu kết quả] hệ thống sẽ lưu thông tin này vào CSDL 
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MỤC 10: HỦY THẦU 

1. Hủy thầu  

Chức năng hủy thầu 

 Hệ thống phát triển chức năng hủy thầu cho phép người dùng Bên mời thầu có thể 

thực hiện hủy gói thầu trong tất cả giai đoạn đấu thầu. 

 Người dùng bên mời thầu có thể hủy trong từng giai đoạn và chức năng trên hệ 

thống ( mô tả chi tiết phần 2 mục này). 

1.2  Hủy thông báo mời thầu 

 Đường dẫn: Màn hình chínhNghiệp vụ Bên mời thầu  [HH, XL, PTV, TV, HH] 

 Hủy thầu.  

 Chức năng chính: 

 Người dùng có thể nhập điều kiện tìm kiếm thông báo mời thầu, rồi nhần nút 

“Tìm kiếm” 

 Nhấn vào nút “Hủy” để nhập lý do hủy thầu, chọn “xem lý do” để xem lại lý do 

gói thầu đã hủy. 
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 Màn hình nhập lý do hủy: Người dùng nhập đầy đủ lý do, những trường “*” là 

những trường bắt buộc nhập. 

 Chọn “Xác nhận hủy thầu” để công khai trạng thái gói thầu ở trang chủ.( VD: 

gói thầu đó đang ở trạng thái tạo thông báo mời thầu thì người dùng có thể tìm 

thấy lý do hủy thầu ở thông báo mời thầu, nếu gói thầu đã có kết quả lựa chọn 

nhà thầu thì người dùng vào mục kết quả tìm kiếm gói thầu đó sẽ có trạng thái 

hủy thầu kèm lý do). 

 

1.2  Hủy thông báo mời sơ tuyển 

 Đường dẫn: Màn hình chínhNghiệp vụ Bên mời thầu  [HH, XL, PTV, TV, HH] 

 Hủy thầu.  

 Chức năng chính: 

 Người dùng có thể nhập điều kiện tìm kiếm thông báo mời sơ tuyển, rồi nhần nút 

“Tìm kiếm” 

 Nhấn vào nút “Hủy” để nhập lý do hủy thầu, chọn “xem lý do” để xem lại lý do 

gói thầu đã hủy. 

 Người dùng thao tác như phần hủy thầu của thông báo mời thầu. 
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MỤC 11: HỢP ĐỒNG 

1. Danh sách hợp đồng 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu(HH, XL,TV, PTV, HH)  

Hợp đồng 

 

 Màn hình nhập thông tin hợp đồng: 

Các thao tác chính: Nhấn vào nút [Tạo hợp đồng] sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin hợp 

đồng 
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- Người dùng chọn TBMT đã tạo trước đó và đã có kết quả chọn nhà thầu trúng thầu. 

- Sau khi nhập xong thông tin hợp đồng người dùng lưu hợp đồng. 

- Những trường có dấu “*” là bắt buộc nhập. 
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MỤC 12: KIẾN NGHỊ 

1. Danh sách kiến nghị 

 Đường dẫn: Màn hình chính  Nghiệp vụ Bên mời thầu(HH, XL,TV, PTV, HH)  

Kiến nghị 

 

 Đây là chức năng tổng hợp lại các kiến nghị bao gồm của các gói thầu ( TBMT, 

TBMST) và người dùng có thể thực hiện tìm kiếm, kiểm tra trạng thái và cập nhật 

thông tin xử lý kiến nghị. Ngoài ra người dùng cũng có thể tạo mới một kiến nghị ở 

chức năng này. 

 Các thao tác chính: Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm số hiệu KHLCNT hoặc 

tên gói thầu tương ứng để xem thống kê lại số lượng kiến nghị và số kiến nghị đã 

được giải quyết.  
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 Nếu muốn xem chi tiết kiến nghị đã tạo người dùng chọn vào cột “Số lượng kiến 

nghị”: 

 Người dùng có thể chọn cột “Tên kiến nghị” để vào màn hình sửa thông tin chi 

tiết kiến nghị. 

 Chọn cột “Văn bản đính kèm” để tải về quyết định liên quan đến kiến nghị. 

 Chọn “Cập nhật tình hình xử lý” cột hoạt động  để cập nhật tình hình xử lý kiến 

nghị. 

 

 Nếu muốn tạo mới một kiến nghị chọn “Tạo kiến nghị” .  

 Màn hình tìm kiếm gói thầu để tạo kiến nghị: 

Các thao tác chính: người dùng phải thực hiện tìm chính xác số kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu muốn tạo mới kiến nghị sau đó chọn “Tạo tin kiến nghị” để thực hiện nhập thông tin 

kiến nghị. 



 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 150 

 

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

 
 Màn hình nhập thông tin kiến nghị: 

Người dùng nhập đầy đủ thông tin của kiến nghị theo hệ thống yêu cầu một số thông tin 

như: tên kiến nghi, nhà thầu kiến nghị, nội dung kiến nghị, giai đoạn kiến nghị…. Sau khi 

nhập thông tin xong thì người dùng chọn “Lưu” để lưu thông tin.  

 

Nội dung kiến nghị sẽ được lưu và thống kê ở màn hình danh sách kiến nghị và công khai 

ngoài trang chủ. 


