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Nhập Dự án    

 
Đăng tải Dự án  

 
Chỉnh sửa Dự án  

 
A. Dự án: Tạo Dự án là bước đầu tiên trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm quản lý dữ liệu tập 
trung và xuyên suốt. BMT cần nhập đầy đủ và chính xác thông tin dự án vì các thông tin này sẽ được tự động 
liên kết với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu.  

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT: 

1. Chọn Dự án Đầu tư Phát triển 

2. Chọn Nhập dự án. 

3. Chọn Tạo dự án 

4. Chọn Thông báo thực[1] 

Lưu ý 

[1] Thông báo thực để đăng tải 
thông tin trên hệ thống. 

Thông báo thử nghiệm chỉ để 
người sử dụng thực hành thao tác 
trên hệ thống.  

5. Nhập đầy đủ thông tin trên form.  

6. Đối với dự án có hoạt động thực hiện 
trước[2], Chọn Tìm KHLCNT để thực hiện liên 
kết với KHLCN của các gói thầu thực hiện 
trước đó. 

Lưu ý 

[2] Hoạt động thực hiện trước là 
các hoạt động/gói thầu thực hiện 
trước khi dự án được phê duyệt. 

7. Chọn Lưu dự án 

8. Chọn Đóng để hoàn tất nhập thông tin. 

             
Lưu ý 

Số hiệu dự án do hệ thống tự động 
sinh ra theo quy luật được định sẵn 
có định dạng [năm] [tháng] [số thứ 
tự] – [số lần thay đổi].  

VD: 20180800001-00. 

 

 

 
 

 
 

 
 

NHẬP DỰ ÁN 

A. Dự án
B. Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu

C. Thông báo mời thầu

không qua mạng 

D. KQLCNT 

không qua mang
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Nhập Dự án    

 
Đăng tải Dự án  

 
Chỉnh sửa Dự án  

Tại menu bên trái trên giao diện của 
BMT: 

1. Chọn Đăng tải dự án. 

2. Chọn Tìm 

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm 

bằng cách điền thêm thông tin trên 

thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu  

 

3. Trong bảng danh sách dự án, chọn 
dự án cần đăng tải ở cột Số hiệu dự 
án 

 

 

 

 

4. Chọn Đăng tải để đăng tải thông tin 
dự án trên Trang chủ của Hệ thống 
Đấu thầu qua mạng. 

 

 

 

 

 

 

5. Chọn Đóng để hoàn tất. 

 

 

 

 

 

Sau khi hoàn tất nhập thông tin dự án, cần Đăng tải Dự án để công khai thông tin và có thể thực hiện các 
bước tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch và lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án đó.  

ĐĂNG TẢI DỰ ÁN 
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Nhập Dự án    

 
Đăng tải Dự án  

 
Chỉnh sửa Dự án  

 
Khi cần chỉnh sửa thông tin dự án đã 
nhập, BMT Đăng nhập vào hệ thống, 
sau đó: 

Tìm kiếm dự án:  

1. Vào menu Dự án đầu tư phát 
triển chọn Nhập dự án. 

 

2.  Chọn Tìm 

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm 

bằng cách điền thêm thông tin trên 

thanh công cụ để tìm kiếm dự án  

3. Trong bảng danh sách dự án, chọn 
dự án cần chỉnh sửa ở cột Số hiệu 
dự án. 

Chỉnh sửa thông tin: 

4. Chọn Sửa để chỉnh sửa thông tin 
của dự án. 

5. Điền thông tin  

6. Chọn Lưu. 

7. Chọn Đóng để hoàn tất chỉnh sửa 
thông tin của dự án 

 
Hệ thống sẽ quản lý các lần thay đổi 
tại số hiệu dự án có định dang 00 
(đăng lần đầu), 01 (thay đổi lần 1), 02 
(thay đổi lần 2), … 

Lưu ý 

Sau khi chỉnh sửa, 
Người dùng cần phải 
thực hiện đăng tải lại dự 
án (xem Hướng dẫn 
Đăng tải dự án). 

 

 

 

 

CHỈNH SỬA THÔNG TIN DỰ ÁN 

7
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Nhập    
 

Đăng tải Chỉnh sửa 

 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của 
BMT: 

1. Chọn KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ 
THẦU. 

2. Chọn Nhập kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu. 

3. Chọn Tạo KHLCNT mới. 

Hệ thống cho phép BMT tạo KHLCNT 
theo luật đấu thầu: (dưới đây là hướng 
dẫn nhập thông tin với 2 loại kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu) 

I. Nếu KHLCNT thuộc dự án đầu tư phát 
triển: 

4. Chọn Dự án đầu tư phát triển. 

5. Chọn Tiếp theo. 

Nhập thông tin chung kế hoạch: 

6. Chọn Thông báo thực 

7. Bấm Tìm để tìm dự án đã đăng tải. 

    Thực hiện tìm kiếm như sau: 

7.1. Nhập tiêu chí tìm kiếm 

7.2. Chọn Tìm kiếm 

7.3. Chọn Số hiệu dự án 

8. Chọn Trong phạm vi điều chỉnh của 
luật đấu thầu 

9. Nhập các thông tin còn lại trên form 

10. Chọn Lưu kế hoạch để lưu thông tin 
chung về kế hoạch. 

 

 

 

 

 
 

NHẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU B.  KHLCNT: Bên mời thầu cần lưu ý nhập đầy đủ và chính xác thông tin trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
vì các thông tin này sẽ được tự động liên kết với Thông báo mời thầu. 

A. Dự án
B. Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu
C. Thông báo mời thầu

không qua mạng
D. KQLCNT 

không qua mạng
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Nhập KHLCNT   
 

Đăng tải KHLCNT Chỉnh sửa KHLCNT 

II. Nếu KHLCNT thuộc hoạt động chi 

thường xuyên: 

4. Chọn Hoạt động chi thường xuyên. 

5. Chọn Tiếp theo. 

Nhập thông tin chung kế hoạch: 

6. Chọn Thông báo thực 

7. Chọn Trong phạm vi điều chỉnh của 

luật đấu thầu.  

8. Nhập thông tin chung của KHLCNT. 

9. Chọn Lưu kế hoạch 

Sau khi BMT nhập xong thông tin 

chung của KHLCNT, tiếp tục thực hiện 

nhập thông tin lần lượt các gói thầu 

trong kế hoạch trước khi tiến hành lựa 

chọn nhà thầu. 

Lưu ý 

Sau khi hoàn thành bước 9 hệ 

thống sẽ hiển thị message 

thông báo BMT cần nhập  

bao nhiêu gói thầu, BMT tắt và thực hiện 

nhập lần lượt thông tin từng gói thầu. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NHẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
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Nhập KHLCNT   
 

Đăng tải KHLCNT Chỉnh sửa KHLCNT 

Nhập thông tin gói thầu: 

1. Chọn Thêm gói thầu.  

2. Chọn Không (đấu thầu trực tiếp) nếu 

gói thấu áp dụng tổ chức lựa chọn nhà 

thầu không qua mạng. 

Chọn Có (Đấu thầu điện tử) nếu gói 

thầu áp dụng tổ chức lựa chọn nhà thầu 

qua mạng.  

Lưu ý 

Đối với các gói thầu đấu thầu 

điện tử hệ thống chỉ hỗ trợ đấu 

thầu qua mạng với các lĩnh vực  

và quy trình quy định tại Thông Tư 

04/2018/ TT- BKHĐT. 

3. Chọn Lĩnh vực đấu thầu. 

4. Nhập thông tin trên form. 

Lưu ý 

Các gói thầu qua mạng chỉ áp 

dụng các hình thức lựa chọn 

nhà thầu sau: 

1. Đấu thầu rộng rãi khi gói thầu thuộc 

lĩnh vực (hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, 

Tư vấn) 

2. Chào hàng cạnh tranh khi gói thầu 

thuộc lĩnh vực (Hàng hóa, Xây lắp, Phi 

tư vấn). 

3. Chào hàng cạnh tranh rút gọn khi 

gói thầu thuộc lĩnh vực (Hàng hóa, Xây 

lắp, Phi tư vấn). 

 

5. Chọn Lưu gói thầu để lưu thông tin 

từng gói thầu.  

 

 
 
 

 
 

 

Lưu ý 

Các gói thầu qua mạng chỉ áp dụng 3 loại hợp đồng: 

1. Trọn gói khi gói thầu thuộc lĩnh vực (hàng hóa, xây lắp, 

phi tư vấn). 

2. Đơn giá cố định hoặc Đơn giá điều chỉnh khi gói thầu thuộc 

lĩnh vực Xây lắp có Phương thức là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ và 

lĩnh vực phi tư vấn có Phương thức là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. 

Hệ thống áp dụng với trường Phương thức lựa chọn nhà thầu: 

1. 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, phi tư 

vấn) 

2. 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (hàng hóa, xây lắp, tư vấn) 

 
 

NHẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
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Nhập KHLCNT   
 

Đăng tải KHLCNT Chỉnh sửa KHLCNT 

 

Sau khi hoàn thành nhâp kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, tại menu bên 

trái trên giao diện của BMT:  

1. Chọn Đăng tải kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu. 

2. Chọn Tìm kiếm. 

BMT có thể giới hạn kết quả tìm 

kiếm bằng cách điền thêm thông 

tin để tìm kiếm trên thanh công cụ 

tìm kiếm. 

3. Trong danh sách kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, chọn KHLCNT cần 

đăng tải tại cột Số hiệu KHLCNT. 

4. Chọn Đăng tải.  

5. Chọn Đóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải để công khai tại trang chủ của Hệ thống đấu thầu qua mạng 

theo quy định. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải, BMT mới có thể tạo thông báo mời thầu và tổ 

chức đấu thầu qua mạng cho các gói thầu trong KHLCNT đó.  

ĐĂNG TẢI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
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Nhập KHLCNT   
 

Đăng tải KHLCNT Chỉnh sửa KHLCNT 

Tìm kiếm KHLCNT: 

1. Chọn Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2. Chọn Nhập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 

3. Chọn Tìm kiếm 

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng 

cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ 

để tìm kiếm gói thầu  

Lưu ý 

Muốn giới hạn kết quả tìm kiếm, 
BMT có thể nhập thêm thông tin 
trên thanh công cụ tìm kiếm   

4. Trong danh sách kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu, chọn KHLCNT cần đăng tải tại cột Số 
hiệu KHLCNT. 

Chỉnh sửa thông tin chung KHLCNT (nếu 
có):  

5. Nhập thông tin chỉnh sửa. 

6. Chọn Lưu kế hoạch. 

7. Chọn Đóng để kết thúc chỉnh sửa thông 
tin chung của kế hoạch. 

Chỉnh sửa thông tin gói thầu (nếu có):  

8. Trong danh sách gói thầu, chọn gói thầu 
cần chỉnh sửa tại cột Tên gói thầu. 

9. Nhập thông tin chỉnh sửa. 

10. Chọn Lưu gói thầu. 

11. Chọn Đóng để hoàn tất. 
Hệ thống sẽ quản lý các lần thay đổi tại số 
KHLCNT có định dang 00 (đăng lần đầu), 01 
(thay đổi lần 1), 02 (thay đổi lần 2), … 

 

Lưu ý 

Sau khi chỉnh sửa, BMT phải thực 
hiện đăng tải lại kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu (xem tại Hướng dẫn Đăng 
tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu). 

 

  

 
 

Khi cần chỉnh sửa KHLCNT, BMT Đăng nhập vào hệ thống, sau đó:  

CHỈNH SỬA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
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Nhập 
TBMT  

Đăng tải 
TBMT  

Gia hạn 
TBMT  

Đính kèm 
HSMT 

  

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 
của BMT: 

Chọn lĩnh vực tạo thông báo mời 
thầu: 

1. Chọn lĩnh vực cần tạo thông báo 
mời thầu không qua mạng 

Nhập thông báo mời thầu: 

2. Chọn Thông báo mời thầu/ 
Không qua mạng. 

3. Chọn nhập thông báo 

4. Chọn Nhập TBMT 

5. Chọn Tìm (để thực hiện tìm gói 
thầu Hàng hóa đã tạo ở KHLCNT) 

5.1. Chọn Tìm kiếm.  

BMT có thể giới hạn kết quả tìm 

kiếm bằng cách điền thêm thông 

tin để tìm kiếm trên thanh công cụ 

tìm kiếm. 

5.2. Bấm Chọn. 

Lưu ý 

TBMT được lên kết với 
KHLCNT đã đăng tải. 
Các thông tin gói thầu 
khai trong KHLCNT sẽ  

được tự động trích xuất ra. Do vậy, 
trước khi tạo TBMT Bên mời thầu 
cần kiểm tra để đảm bảo thông tin 
gói thầu trong KHLCNT đã được 
nhập đầy đủ và chính xác thông tin. 
Nếu có thay đổi, BMT phải thay đổi 
thông tin gói thầu tại KHLCNT và 
đăng tải lại KHLCNT 

 

 

  

 

 

 
 

C. Thông báo mời thầu không qua mạng được tạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hồ sơ mời thầu 
không qua mạng  bao gồm thông báo mời thầu và các tài liệu hồ sơ mời thầu đính kèm (nếu có) . Hồ sơ mời 
thầu được đăng tải cùng với Thông báo mời thầu trên Hệ thống. 

NHẬP THÔNG BÁO MỜI THẦU – KHÔNG QUA MẠNG 

A. Dự án
B. Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu

C. Thông báo mời thầu

không qua mạng

D. Kết quả LCNT 

không qua mạng
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Sau khi liên kết thành công gói thầu trong 
KHLCNT, BMT kiểm tra thông tin của 
thông báo mời thầu. 

6. Nhập thông tin về thông báo mời thầu 
đầy đủ theo yêu cầu hệ thống. 

7. Chọn Lưu  

8. Chọn OK 

9. Chọn Đóng. 

Lưu ý 

BMT nhập đầy đủ thông 
tin có trường * . Đối với 
bảo đảm dự thầu BMT 
không nhập thông tin khi 

Gói thầu áp dụng chào hàng cạnh 
tranh rút gọn hoặc lĩnh vực đấu thầu 
là tư vấn, Phương thức 2 giai đoạn 
1 túi hồ sơ hoặc 2 túi hồ sơ.  

 

 

 
 

NHẬP THÔNG BÁO MỜI THẦU – KHÔNG QUA MẠNG (tiếp) 
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Đăng tải thông báo mời thầu: 

1. Chọn Đăng tải thông báo / Không 

qua mạng 

 

2. Trong danh sách gói thầu cần đăng tải 

tại cột Số TBMT Chọn số TBMT cần đăng 

tải. 

3. Tích chọn Đính kèm file văn bản (nếu 

BMT muốn đính kèm file HSMT). 

   3.1. Chọn Quản lý file đính kèm 

   3.2. Chọn Browse để tìm file đính kèm,    

sau đó chọn Thêm vào danh sách. 

   3.3. Chọn Kết thúc đính kèm file 

4. Chọn Đăng tải 

5. CHọn OK để hoàn tất đăng tải. 

 

 

 

ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI THẦU  
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Chức năng gia hạn Thông báo mời 

thầu không qua mạng được thực hiện 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi 

hồ sơ mời thầu có thay đổi về thời gian 

đóng/ mở thầu.  

1. Chọn lĩnh vực cần gia hạn 

2. Chọn Thông báo mời thầu / KHông 

qua mạng 

3. Chọn Gia hạn thông báo 

4. Nhập số TBMT chính xác sau đó chọn 

Tìm kiếm  

5. Nhập lý do gia hạn và thời điểm đóng/ 

mờ thầu thay đổi. 

6. Chọn Lưu thông tin 

7. Chọn Đóng để hoàn thành 

Các thông báo mời thầu sau khi được gia 

hạn thành công, hệ thống sẽ tự động cập 

nhật thời điểm đóng mở thầu của gói thầu 

đó trên cổng thông tin đấu thầu. Người 

dùng thông thường có thế truy vấn để xem 

chi tiết lý do gia hạn và thời điểm mà bên 

mời thầu gia hạn. 

 

 
 

 

 

 

GIA HẠN THÔNG BÁO MỜI THẦU  
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Chức năng đính kèm Thông báo mời 

thầu không qua mạng được thực hiện 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi 

hồ sơ mời thầu đã đăng tải trên cổng 

thông tin đấu thầu nhưng chưa đăng tải 

nội dung hồ sơ mời thầu, BMT có thể thực 

hiện đính kèm bổ sung .  

1. Chọn lĩnh vực cần đính kèm HSMT 

2. Chọn Thông báo mời thầu / KHông 

qua mạng 

3. Chọn Đính kèm HSMT 

4. Chọn ngày đăng tải sau đó Tìm 

5. Trên danh sách gói thầu tại cột Số TBMT 

chọn gói thầu cần đính kèm HSMT  

6. Chọn Đính kèm nội dung HSMT   

6.1. Chọn browse để tìm đường dẫn file 

HSMT đính kèm sau đó chọn Thêm vào 

danh sách. 

  6.2. Chọn Kết thúc đính kèm tệp tin 

7. Chọn Đăng tải để hoàn thành 

Các thông báo mời thầu sau khi được đính 

kèm HSMT, hệ thống sẽ tự dộng hiển thị 

file đính kèm HSMT của gói thầu đó trên 

cổng thông tin đấu thầu. Người dùng 

thông thường có thế truy vấn để tải về máy 

và xem nội dung 

 

 
 

 

 

 

ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI THẦU  
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Nhập kết quả đối với gói 
thầu có sơ tuyển hoặc mời 
quan tâm  

Nhập kết quả đối với gói 
thầu không có sơ tuyển 
hoặc mời quan tâm 

 
Nhập kết quả  đối với gói 
thầu có thông báo mời 
thầu 

 
Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 
của BMT: 

Chọn lĩnh vực tạo KQLCNT: 

1. Chọn lĩnh vực cần tạo KQLCNT 
không qua mạng 

2. Chọn Nhập kết quả lựa chọn nhà 
thầu/ Không qua mạng. 

Bên mời thầu nhập kết quả cho các 
gói thầu thuộc các trường hợp 
sau: 

1. Đối với gói thầu có sơ tuyển 
hoặc mời quan tâm 

2. Đối với gói thầu không có sơ 
tuyển hoặc mời quan tâm 

3. Đối với gói thầu có thông báo 
mời thầu 

 

  
 
 
 

D. Kết quả lựa chọn nhà thầu không qua mạng được tạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời 
thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả gói thầu đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng 
theo Thông tư 06/ BKHĐT  

NHẬP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

A. Dự án
B. Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu
C. Thông báo mời thầu

không qua mạng
D. KQLCNT

không qua mạng

1. NHẬP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Đối với gói thầu có sơ tuyển hoặc mời quan tâm 

BMT phải đọc kỹ các hướng dẫn từ 
hệ thống trước khi thao tác nhập 
kết quả. 

1. Chọn Nhập kết quả lựa chọn nhà 
thầu. 

2. Chọn Tìm 

Lưu ý 

Để nhập kết quả lựa 
chọn nhà thầu BMT phải 
tạo gói thầu ở KHLCNT 
và đã được liên kết và  

tạo Sơ tuyển và đã có kết quả các 
nhà thầu đạt sơ tuyển. Hệ thống bắt 
buộc BMT phải tìm kiếm đến số 
TBMST đã có kết quả để liên kết và 
ràng buộc dữ liệu. 
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  2.1.  Nhập chính xác số TBMST hoặc 
Tên dự án  

  2.2. Chọn Tìm kiếm  

  2.3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm 
gói thầu, Tại gói thầu cần nhập kết quả 
chọn Xem danh sách nhà thầu  

  2.4. Chọn Đồng ý 

3. Nhập các thông tin về kết quả bao gồm 
Giá dự toán, Số văn phê duyêt, ngày 
phê duyệt và đính kèm thông báo kết 
qua LCNT. 

4. Tại Danh sách nhà thầu đạt sơ tuyển tại 
cột Chọn trúng thầu BMT chọn nhà thầu 
trúng thầu và trượt thầu. (BMT phải 
nhập thông tin tất cả nhà thầu) 

5. Nhập thông tin về Giá trúng thầu, loại 
hợp đồng, thời gian thực hiện hợp 
đồng đối với nhà thầu trúng thầu. 

6. Nhập thông tin về Lý do trượt thầu, và 
giai đoạn trượt thầu với các nhà thầu 
trượt thầu (thao tác ở bước 4). 

7. Chọn Thêm dòng để nhập thông tin về 
hàng hóa cung cấp đối với gói thầu đó (chỉ 
nhập khi gói thầu thuộc lĩnh vực hàng 
hóa). 

8. Nhập thông tin chi tiết các loại hàng hóa 

Lưu ý 

Nếu danh mục hàng hóa nhiều 
BMT nên thực hiện nhập bằng 
file mẫu excel hệ thống cung 
cấp sau đó import lên hệ thống. 

Hướng dẫn:  

1. Chọn Tải mẫu danh sách hàng hóa. 

2. Nhập danh mục hàng hóa theo format 
file excel tải về. 

3. Chọn Chọn tệp tin  

4. Chọn đường dẫn file excel và Tải lên. 

 

9. Chọn Lưu kết quả để hoàn thành nhập 
kết quả. 

Hệ thống tự động hiển thị kết quả trên 
cổng thông tin đấu thầu. Người dùng 
thông thường có thể tìm kiếm để xem kết 
quả chi tiết đối với gói thầu đó. 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. NHẬP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Đối với gói thầu có sơ tuyển hoặc mời quan tâm 
(tiếp) 
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1. Chọn Nhập kết quả lựa chọn nhà thầu 

2. Chọn Tìm 

Lưu ý 

Để nhập kết quả lựa chọn 

nhà thầu BMT phải tạo gói 

thầu ở KHLCNT Hệ thống 

bắt buộc BMT phải tìm kiếm 

đến số KHLCNT của gói thầu đã có kết 

quả để liên kết và ràng buộc dữ liệu. 

2.1. Nhập chính xác số KHLCNT hoặc 

tên KHLCNT để tìm gói thầu 

2.2. Chọn Tìm kiếm 

2.3 Trong danh sách KHLCNT tìm được, 

hệ thống tự động hiển thị các gói thầu 

phù hợp theo tiêu chỉ tạo trong KHLCNT 

( Không có sơ tuyển hoặc mời quan tâm), 

Chọn gói thầu cần nhập kết quả. 

3. Nhập giá dự toán (nếu có thay đổi) và 

đính kèm thông báo kết quả LCNT. 

4. Nhập thông tin nhà thầu trúng thầu.  

- Nếu nhà thầu là độc lập chọn Tìm. 

- Nếu Nhà thầu là liên danh thì tích chọn 

vào Có nhà thầu liên danh sau đó chọn 

Tìm 

(hướng dẫn trang sau) 

5. Nhập thông tin trúng thầu bao gồm các 

nội dung: (Giá trúng thầu, thời gian thực 

hiện hợp đồng, văn bản phê duyêt, ngày 

phê duyệt) 

 

 

 

 

 

2. NHẬP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Đối với gói thầu không có sơ tuyển hoặc mời 
quan tâm 
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 Chọn Thêm nhà thầu (nếu nhà thầu 

độc lập): 

4.1. Nhập điều kiện tìm kiếm nhà thầu 

trúng thầu sau đó chọn Tìm kiếm 

  4.2 Trong danh sách nhà thầu tại cột Số 

ĐKKD. BMT tích chọn nhà thầu trúng 

thầu 

 

 

 

 

 Trường hợp liên danh bên mời thầu tích 

chọn Có nhà thầu liên danh sau đó chọn 

Thêm nhà thầu: 

4.1. Nhập điều kiện tìm kiếm nhà thầu 

sau đó chọn Tìm kiếm 

  4.2 Trong danh sách nhà thầu tại cột  

Chọn BMT tích chọn các nhà thầu tham 

gia liên danh  

  4.3 Nhập tên nhà thầu liên danh 

  4.4 Chọn Kết thúc chọn nhà thầu. 

6. Nhập thông tin nhà thầu trúng thầu khác 

(nếu gói thầu có nhiều nhà thầu trúng thầu) 

Chọn Thêm dòng hệ thống hiển thị phần 

nhập thông tin nhà thầu. 

Chọn Tìm để tìm Nhà thầu có tên trên hệ 

thống. 

Nhập thông tin trúng thầu. 

7. Chọn Lưu kết quả. 

Hệ thống tự động hiển thị kết quả trên 
cổng thông tin đấu thầu. Người dùng 
thông thường có thể tìm kiếm để xem kết 
quả chi tiết đối với gói thầu đó. 

 

(Nhà thầu độc lập) 

 
(Nhà thầu liên danh) 

 

 
 
 

2. NHẬP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Đối với gói thầu không có sơ tuyển hoặc mời 
quan tâm (tiếp) 
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1. BMT tìm kiếm thông báo mới thầu để 

nhập kết quả bằng 2 cách: 

Cách 1: Chọn Tìm kiếm  

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm 

bằng cách điền thêm thông tin để tìm 

kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm. 

Cách 2: Nhập chính xác số TBMT tại Tìm 

theo số TBMT  sau đó chọn Tìm kiếm 

2. Hệ thống hiển thị danh sách gói thầu 

được tìm kiếm. Tại cột Trang thái chọn 

Chưa nhập kết quả. 

Lưu ý 

BMT có thể tìm kiếm và 

xem thông tin gói thầu đã 

đăng tải kết quả tại bước 

này. Các gói thầu có Trạng  

thái là Kết quả có nghĩa đã đặng tải và 

công khai trên cổng thông tin đấu thầu 

có thể chọn và xem kết quả. 

 

3. Nhập thông tin chung và thông tin nhà 

thầu trúng thầu (đã hướng dẫn ở phần 1 và 

phần 2) 

4. Chọn Công khai để hoàn thành nhập 

kết quả. 

Hệ thống tự động hiển thị kết quả trên 
cổng thông tin đấu thầu. Người dùng 
thông thường có thể tìm kiếm để xem kết 
quả chi tiết đối với gói thầu đó. 

 

 

 

 

  

3. NHẬP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Đối với gói thầu có thông báo mời thầu 

 


