
        

 

 

 

 
 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Cơ quan/Doanh nghiệp 
 

Căn cứ vào Thông tƣ số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với 

hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu theo quy định 

tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và thay thế 

thông tƣ số 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ. 

Nhằm giúp Lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt là các cán bộ làm công tác liên 

quan đến nghiệp vụ đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, thẩm định thầu và lựa chọn nhà 

thầu tại đơn vị cập nhật và nắm bắt đƣợc những điểm mới thay đổi quan trọng, 

đồng thời có thể phòng tránh các vi phạm có thể xảy ra, góp phần củng cố và 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tham gia hoạt động đấu thầu của doanh 

nghiệp, VCCI Vũng Tàu tổ chức khóa tập huấn: 

“NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN” 
Đối tượng:  Cán bộ, chuyên viên các đơn vị hiện đang là chủ đầu tƣ các dự án 

hoặc ban quản lý dự án; cán bộ, chuyên viên các cơ quan tổ chức, tổng công ty, 

công ty nhà nƣớc, doanh nghiệp tham gia vào quá trình quản lý dự án, quá trình 

đấu thầu, quá trình thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện công tác tƣ vấn đầu tƣ và 

các cá nhân khác có nhu cầu tham gia vào các hoạt động đấu thầu. 

Mục tiêu khóa học:   

- Cung cấp cho học viên hiểu đƣợc các phạm trù cơ bản về nghiệp vụ Đấu thầu, 

hiểu đƣợc tầm quan trọng của công tác đấu thầu. 

- Giúp học viên hiểu và vận hành, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị 

mình. 

- Đƣợc cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản để đủ điều kiện và tham gia đấu thầu. 

Nội dung khóa học:  (vui lòng xem trang đính kèm) 

Giảng viên:  Ông. Nguyễn Đắc Toàn – Giảng viên Đào tạo Đấu thầu của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ; Chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo – Tƣ vấn 

Đấu thầu. 

Thời gian học: 02 ngày, 21-22/01/2021 (sáng từ 8h-11h30; chiều từ 13h30-17h) 

Địa điểm: tại Hội trƣờng VCCI Vũng Tàu - 155 Nguyễn Thái Học, P7, TP.Vũng 

Tàu 

Chứng chỉ:  Học viên hoàn thành khóa học đƣợc cấp Chứng chỉ đào tạo Đấu 

thầu cơ bản đối với Lựa chọn nhà thầu theo Thông tƣ 04/2019/TT-BKHĐT 

ngày 25/1/2019. Có phạm vi hoạt động trên cả nƣớc. 

Hồ sơ nhập học bao gồm: Mỗi học viên nộp 02 Ảnh 3x4 + CMND bản photo 

Học phí khóa học:   + 1.800.000 đ /học viên (đối với DN hội viên VCCI) 

                                  + 2.000.000 đ /học viên  (DN chƣa hội viên VCCI) 

PHÒNG THƢƠNG MẠI  

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU 
 

 

Số:       /PTM-CNVT 
V/v mời tham gia khóa đào tạo 

Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vũng Tàu, ngày       tháng         năm 2021 



 

VCCI Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký cử đại 

diện tham dự. Rất mong nhận đƣợc sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý 

Doanh nghiệp. 

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

VCCI Vũng Tàu - Tel: 0254.3852710; Fax: 0254.3859651 

Gặp Ms Nhung 0983 207 792 hoặc Ms Như 0938 771 939 

Email: tuyetnhungvccivt2015@gmail.com; quynhnhule81@gmail.com ; 

Website: www.vccivungtau.com.vn  
 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT, TH. 

 

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Thị Thanh Huyền 
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