
NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH  

ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG  

 (Thời lƣợng 1 ngày dành cho BMT và NT) 

 

 Thời gian học 1 Ngày! 

  Sáng học từ 8h-11h30 “Có giải lao giữa giờ” 

Đăng ký học viên / đại biểu 

Chuyên đề 1: Giới thiệu về khung pháp lý cho ĐTQM 

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHHĐT-BTC  

- Thông tư 04/2017/BKHĐT 

- Thông tư 06/2017/BKHĐT 

- Chỉ thị 47/CT-TTg 

Chuyên đề 1 (tiếp): Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

- Tổng quan Hệ thống 

- Tình hình triển khai... 

Chuyên đề 2: Thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số  

- Hướng dẫn đăng ký BMT, đăng ký NT 

- Những vấn đề liên quan đến chứng thư số (đăng ký thêm, gia hạn, ….) 

Chuyên đề 3: Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống 

- Đăng tải KHLCNT, TBMT trực tiếp, kết quả LCNT 

- Các kỹ năng tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin… 

Hỏi đáp về đăng tải thông tin 

Chiều học từ 13h30 -17h00’ “Có giải lao giữa giờ” 

Chuyên đề 4: Thực hành quy trình LCNT qua mạng phƣơng thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ 

- Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng 

- Nhà thầu tham dự thầu 

Chuyên đề 4 (tiếp): Mở thầu qua mạng, 

 

- Chuyên đề 4 (Tiếp): Thực hành quy trình LCNT qua mạng phƣơng thức 1 giai đoạn 

2 túi hồ sơ  
- Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng 

-   Tham dự thầu 

Chuyên đề 4 (tiếp): Mở thầu  

- Mở hồ sơ năng lực, kỹ thuật 

- Mở hồ sơ tài chính 

 Hỏi đáp 

 Bế mạc 

 

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 


