
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

(Chương trình khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đăng ký người dùng đối với bên mời
thầu.
Đăng tải thông kế hoạch lựa chọn
nhà thầu.
Nhập thông báo mời thầu.
Đăng tải hồ sơ mời thầu, gia hạn
HSMT, hủy thầu trên hệ thống. Mở
thầu qua mạng.

Lộ trình áp dụng từ 2020-2025 
Các gói thầu chưa đủ điều kiện áp
dụng

Hướng dẫn Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT
ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư sửa đổi Thông tư 04/2017/ TT-BKHĐT
về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng
đấu thầu Quốc gia, mẫu Hợp đồng mời thầu
phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp 
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày
16/12/2019 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết
việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu
thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua
mạng (LCNTQM) và quản lý, sử dụng giá trị
bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp
đồng không được hoàn trả (TT11) có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/2/2020.
 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10
tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh
giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ
chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia 
Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày
15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn
nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu
Quốc gia.

Giới thiệu tổng
quát về Hệ thống
đấu thầu qua
mạng

Lộ trình áp
dụng các gói
thầu

Đăng ký người dùng
bên mời thầu; Đăng
thông báo mời thầu và
cho phép đăng tải
HSMT

Quy trình đối với nhà
thầu tham dự thầu

Tìm kiếm, theo dõi gói thầu trên hệ
thống, tải HSMT.
Gửi Yêu cầu làm rõ HSMT trên hệ
thống 
Nộp HSDT và rút HSDT của nhà thầu
trên hệ thống.
Trả lời yêu cầu bổ sung làm rõ HSDT
qua mạng của bên mời thầu.
Tra cứu kết quả mở thầu qua mạng
dành cho Nhà thầu.
Thực hành tổ chức đấu thầu, dự thầu
một gói thầu cụ thể trên hệ thống
đấu thầu qua mạng.
Trao đổi - Giải đáp vướng mắc : Xử lý
tình huống về đấu thầu qua mạng;
thảo luận kế hoạch triển khai đấu
thầu qua mạng; định hướng về pháp
lý cho đấu thầu qua mạng thời gian
tới.


