
 
 
     

 
  

  

KKíínnhh  ggửửii::  BBaann  llããnnhh  đđạạoo  QQuuýý  DDooaannhh  nngghhiiệệpp//  ĐĐơơnn  vvịị  

Hiểu và nắm chắc nghiệp vụ đấu thầu là điều kiện tối quan trọng đối với nhân lực 
công tác trên lĩnh vực hoạt động đấu thầu của cơ quan, đơn vị. Với mục đích giúp doanh 
nghiệp đặc biệt là các học viên đã có chứng chỉ “Đấu thầu cơ bản” nâng cao kiến thức và 
trình độ nghiệp vụ trong hoạt động đấu thầu, mua sắm công tại doanh nghiệp, trả lời những 
tình huống thực tế và giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu, nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tổ chức khi tham gia các hoạt động đấu thầu, VCCI Vũng Tàu tổ 
chức khóa đào tạo “NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU”. 
Đối tượng tham dự: Ban Giám đốc, cán bộ quản lý dự án, quản lý xây lắp, Tài chính – kế 
toán, chuyên viên các đơn vị hiện đang là chủ đầu tư các dự án hoặc ban quản lý dự án; Cán 
bộ, chuyên viên các Cơ quan, tổ chức, Tổng công ty, công ty nhà nước, doanh nghiệp tham 
gia vào quá trình đấu thầu, thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện công tác tư vấn đấu thầu, các 
đơn vị cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, đơn vị mua sắm tập trung và các cá 
nhân khác có nhu cầu tham gia vào các hoạt động đấu thầu. 
Thời gian học: 19-20/05/2021 (sáng: 8h-11h30, chiều:13h30-16h30), tại Hội trường VCCI 
Vũng Tàu - 155 Nguyễn Thái Học, P7, Vũng Tàu. 
Nội dung khóa học:  (vui lòng xem trang đính kèm) 
Giảng viên:  Ông. Nguyễn Đắc Toàn, Giảng viên Đào tạo – tư vấn Đấu thầu của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; Chuyên gia giàu kinh nghiệm đào tạo – tư vấn và trực tiếp tham gia xây 
dựng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ kế hoạch 
và Đầu tư. 
Chi phí khóa học:  + 1.800.000 đ/học viên (đối với DN hội viên VCCI) 
                                  + 2.000.000 đ/học viên  (DN chưa hội viên VCCI) 
Chứng nhận:  Học viên tham dự khóa đào tạo sẽ được VCCI cấp chứng nhận hoàn thành 
khóa học. 
 

VCCI Vũng Tàu trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký cử đại 
diện tham dự. Rất mong nhận được 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.vn  
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VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
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                       Số:  52 /PTM-CNVT 
  V/v: Mời tham gia khóa đào tạo 

“Nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu” 
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     Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2021 
 

 


