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Nhập kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu 

 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT: 

Tìm kiếm gói thầu cần nhập đánh giá:  

1. Chọn lĩnh vực để đánh giá e-HSDT  

2. Chọn Qua mạng 

3. Chọn Đánh giá. 

4. 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  

5. Trong danh sách gói thầu, chọn gói thầu 

cần nhập kết quả đánh giá tại cột đánh giá 

HSDT Chọn Bắt đầu. 

Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 

6. Chọn Quy trình đánh giá 

Lưu ý 

Quy trình 01: Áp dụng đối với 
phương pháp “giá đánh giá” và 
“giá thấp nhất”.  
Quy trình 02: đánh giá E-HSDT 
theo phương pháp “giá thấp 
nhất” 

Chi tiết chọn Chi tiết quy trình đánh giá 
để xem. 

7. Chọn Bước tiếp theo 

 

 

  

A. Dự án
B. Kế hoạch

lựa chọn nhà thầu

C. Thông báo mời thầu

& HSMT
D. Mở thầu

E. Đánh giá HSDT/

Kết quả LCNT

NHẬP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU – 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ 

 
E. Đánh giá E-HSDT/KQLCNT: Sau khi hoàn thành đánh giá HSDT ofline, BMT nhập kết quả đánh giá lên hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia.  
Chọn nhà thầu trúng thầu là bước cuối cùng của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Hệ thống sẽ xếp hạng 
dựa trên kết quả đánh giá của BMT, sau khi hoàn thành chọn nhà thầu trúng thầu, hệ thống sẽ công khai thông 
tin tại trang chủ. 
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Nhập kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu 

 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 

theo quy trình 01: 

1. Nhập kết quả về Tư cách hợp lệ, 

năng lực kinh nghiệm, Đánh giá kỹ 

thuật.   

2. Chọn Tiếp theo 

3. Chọn OK 

4. Nhập giá đánh giá  

Lưu ý 

Nếu e-HSMT quy định 
Phương pháp giá đánh giá 
thì BMT nhập giá đánh giá. 
Nếu e-HSMT quy định  

Phương pháp giá thấp nhất thì BMT 
nhập giá đánh giá (Nếu NT có ưu đãi) 

5. Chọn Tiếp theo 

6. Chọn Ok  

7. Đính kèm File báo cáo đánh giá 

tổng hợp lên hệ thông 

8. Chọn Công khai kết quả đánh giá 

để hoàn thành nhập kết quả đánh giá. 

 

 

 

  

 

NHẬP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU – 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (tiếp) 
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Nhập kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu 

 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 

theo quy trình 02: 

1. Chọn nhà thầu được đánh giá. 

Lưu ý 

BMT tích chọn các nhà thầu 
được đánh giá e-HSDT 

2. Chọn Tiếp theo 

3. Nhập kết quả về Tư cách hợp lệ, 

năng lực kinh nghiệm, Đánh giá kỹ 

thuật.   

Lưu ý 

BMT nhập lý do với các nhà 
thầu không đạt 

4. Chọn Lưu 

5. Chọn Ok  

 

6. Chọn Tiếp theo 

7. Nhập kết quả thương thảo hợp 

đồng, BMT phải nhập lý do nếu NT 

không đạt. 

8. Chọn Lưu 

9. Chọn Ok 

 

10. Chọn tiếp theo 

11. Chọn file báo cáo đánh giá tổng 

hợp lên hệ thống đính kèm 

12. Chọn Lưu kết quả đánh giá  

 

 

 

  

 

NHẬP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU – 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (tiếp) 
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Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT: 

Tìm kiếm gói thầu cần nhập đánh giá:  

1. Chọn lĩnh vực để đánh giá e-HSDT  

2. Chọn Qua mạng 

3. Chọn Đánh giá. 

4. 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  

5. Trong danh sách gói thầu, chọn gói thầu 

cần nhập kết quả đánh giá tại cột đánh giá 

HSDT Chọn Bắt đầu. 

Lưu ý 

Gói thầu áp dụng 1 giai đoạn 2 

túi hồ sơ, BMT tiến hành đánh 

giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật trước 

Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói 

thầu: 

6. Nhập kết quả về Tư cách hợp lệ, năng 

lực kinh nghiệm. (BMT nhập lý do đối với 

các nhà thầu không đạt)  

7. Chọn Lưu 

8. Chọn Tiếp theo 

9. Nhập kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ 

thuật của từng nhà thầu.  

Nếu e-HSMT chọn Phương pháp đánh giá kỹ 

thuật: Đạt- Không đạt thì BMT chọn đạt hoặc 

không đạt. 

Nếu e-HSMT chọn Phương pháp đánh giá kỹ 

thuật: Chấm điểm thì BMT nhập số điểm và 

sau đó chọn Đặt- Không đạt 

10. Chọn Lưu 

11. Chọn Tiếp theo 

 

  

NHẬP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU – 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ 
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12. Chọn File quyết định phê duyệt 

nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật để đính 

kèm. 

13. Chọn Công khai kết quả đánh giá 

KT.  

BMT đã hoàn thành đánh giá và công 

khai kết quả về hồ sơ đề xuất kỹ thuật. 

Hệ thống tự động hiển thị trên công 

thông tin đấu thầu qua mạng quốc gia. 

Đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của 

gói thầu: 

Sau khi hoàn thành đánh giá kỹ thuật hệ 
thống hiển thị cho phép BMT mở đề 
xuất tài chính. 

1. Chọn Mở HSĐXTC 

2. Chọn Gửi khóa bí mật để thực hiện 
gửi key và giải mã thông tin về giá dự 
thầu cùng các biểu mẫu giá dự thầu. 
(thực hiện gửi key tương tự phần kỹ 
thuật) 

 

Kết hợp kỹ thuật và giá 

3. Tải biểu giá tham dự thầu của từng 
nhà thầu 

Nếu e-HSMT quy định Phương pháp 
đánh giá về giá là: 

4. Nhập tỷ trọng điểm của kỹ thuật và tài 
chính 

5. Chọn Lưu điểm đánh giá 

6. Chọn Kết quả đánh giá 

Lưu ý 

Hệ thống tự thực hiện tính 
toán điểm tổng hợp và xếp 
hạng nhà thầu theo điểm 
tổng hợp lớn nhất/ 

7. Chọn Hoàn thành đánh giá tài 
chính. Hệ thống cho phép người dùng 
thực hiện tiếp bước lựa chọn nhà thầu 
trúng thầu trên hệ thống. 

 

  

 

 

NHẬP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU – 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (tiếp) 
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Phương pháp giá đánh giá 

3. Tải biểu giá tham dự thầu của từng 
nhà thầu 

4. Chọn Kết quả đánh giá 

5. Nhập giá đánh giá của từng nhà thầu 

Lưu ý 

Hệ thống tự thực hiện xếp 
hạng theo giá đánh giá thấp 
nhất. 

6. Chọn Lưu 

7. Chọn Tiếp theo 

8. Chọn Hoàn thành đánh giá kết quả. 
Hệ thống cho phép người dùng thực 
hiện tiếp bước lựa chọn nhà thầu trúng 
thầu trên hệ thống. 

 

 

 

  

 

NHẬP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU – 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (tiếp) 
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Phương pháp giá đánh giá 

3. Tải biểu giá tham dự thầu của từng 
nhà thầu 

4. Chọn Kết quả đánh giá 

Lưu ý 

Hệ thống tự động sắp xếp 
thứ hạng nhà thầu theo thứ 
tự giá thấp nhất 

5. Chọn Hoàn thành đánh giá kết quả 

 

 

NHẬP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU – 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (tiếp) 
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Sau khi hoàn thành nhập kết quả đánh 
giá hồ sơ dự thầu BMT thực hiện nhập 
kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn lĩnh vực nhập kết quả lựa chọn 
nhà thầu 

2. Chọn Nhập kết quả 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  

5. Trong danh sách gói thầu, chọn gói 
thầu cần nhập kết quả trúng thầu chọn 
Chọn 

Lựa chọn nhà thầu trúng thầu: 

6. Chọn nhà thầu trúng thầu. 

7. Nhập thông tin theo yêu cầu. 

8. Đính kèm quyết định phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu. 

9. Chọn Công khai kết quả. 

Lưu ý 

Nếu gói thầu không có nhà 
thầu trúng thầu chọn 
Không có nhà thầu trúng 
thầu và nhập lý do sau đó 
công khai thông tin. 

10. Chọn Có. 

 

11. Chọn Đóng. 

 

 

 
 

 
Nhập kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu 

 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 


