
  CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐÀO TẠO VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ HÀ NỘI 

Số: 411/2018/CVĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019 
ơ 

 

                                 THÔNG BÁO 
( V/v Khai giảng khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng) 

 
 

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

CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN  CÁC TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC  
 

-   Căn cứ văn bản số 6965/BKHĐT-QLĐT ngày 12/9/2012 về việc triển khai thí điểm đấu 

thầu qua mạng. 

-   Căn cứ Thông tư số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Hà nội ngày 8 tháng 9 năm 2015 quy 

định chi tiết việc cung cấp , đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

 -   Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu 

tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham 

gia thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 20, 21, 

22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu. 

Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội là một trong những đơn vị được Bộ cấp 

phép đào tạo Đấu thầu và Đánh giá dự án đầu tư (kèm theo quyết định số 839/QLĐT-CS Hà nội 

ngày 31/08/2016 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư) được đăng tải trên Web: muasamcong.mpi.gov.vn 

thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng với các nội dung như sau: 

1. Thời lƣợng học:   -  Thời gian học 1 ngày  

                                  -  Sáng học từ 8h00 đến 11h30; chiều học từ 13h30 đến 16h30                                     

Đợt 1: 28/02/2019 

Đợt 2: 23/03/2019 

Đợt 3: 20/04/2019 

Đợt 4: 25/05/2019 

Đợt 5: 22/06/2019 

Đợt 6: 20/07/2019 

Đợt 07: 24/08/2019 

Đợt 08: 21/09/2019 

Đợt 09: 19/10/2019 

Đợt 10: 23/11/2019 

Đợt 11: 21/12/2019 

 

2. Kính/ phí: 1.200.000 đ/học viên  

3. Nội dung khóa học: 

Ngày Nội dung Giảng viên Hƣớng dẫn 

Ngày thứ nhất - Buổi sáng 

8h00-8h30’ 
Lễ khai giảng, học viên làm thủ tục đăng ký, nộp học phí nhận tài liệu tại 

lớp học 

8h30-9h30’ 

Chuyên đề 1: Giới thiệu các quy định chung về đấu thầu điện tử Quốc gia 

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

điện tử Quốc gia 

- Học thực hành trên máy tính 

9h30-9h45’ Nghỉ giải lao 

9h45-11h30 
Chuyên đề 3: Cách thực hiện hồ sơ đấu thầu điện tử 

- Học thực hành trên máy tính 

Buổi chiều 

13h30-15h30 
Chuyên đề 4: Quy trình đăng tải Hồ sơ đấu thầu điện tử 

- Học thực hành trên máy tính 

15h30-15h45 Nghỉ giải lao 

15h45-17h Chuyên đề 5: Giới thiệu chức năng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu 



- Học thực hành trên máy tính 

Ngày thứ 2 

8h00-9h30 
Chuyên đề 6: Dự thầu, mở thầu, nhập kết quả đánh giá ... 

- Học thực hành trên máy tính 

9h30-9h40 Nghỉ giải lao 

9h40-11h30 

Chuyên đề 6: (tiếp) 

Giới thiệu các tình huống trong đấu thầu qua mạng 

- Học thực hành trên máy tính 

- 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 
 

*  HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  

*  GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC  

4. Kết quả đạt đƣợc: 

Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu 

tư Hà Nội cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. 

5. Phƣơng pháp đào tạo: 

-  Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, phát huy tối đa tính chủ động 

của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích trao đổi, đưa ra các câu hỏi với chuyên 

gia về những tình huống vướng mắc thực tiễn trong đấu thầu mà đơn vị mình gặp phải. Từ đó, phát 

hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất 

-  Các giảng viên trình bày có ví dụ cụ thể để minh họa về các công tác đấu thầu (về sửa 

lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, giá đánh giá,...) để hướng dẫn cho các học viên áp dụng trong công tác 

quản lý đấu thầu thực tiễn của đơn vị mình. Cuối khóa học, học viên tiến hành kiểm tra học 

viên thông qua các bài kiểm tra nhằm đánh giá, phân loại học viên để cấp chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ đấu thầu.  

 Để công tác tổ chức chu đáo Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gọi điện trực 

tiếp, fax hoặc gửi email danh sách học viên trước thời gian khai giảng sớm nhất để chúng tôi 

tập hợp danh sách báo cáo Bộ, Sở : 

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

                                 Địa chỉ: Phòng 201-CT2 Tòa nhà FODACON, Km10 Đƣờng Nguyễn   

                                 Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

                             Hotline: 0976.464688 – 0917.951558 

                                Email: phongdaotao88@gmail.com : http://pta.edu.vn 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 
 

mailto:phongdaotao88@gmail.com
http://pta.edu.vn/

