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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 

 
  

 

 

 

 

 
  

    
Thông tin doanh nghiệp 

 
Năng lực tài chính 

 

 
Hợp đồng đã và đang thực hiện 

 

Nhà thầu nhập thông tin Doanh 

nghiệp. 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 

của Nhà thầu 

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực. 

2. Chọn Thông tin doanh nghiệp 

3. Đính kèm các file hệ thống yêu cầu. 

4. Chọn Lưu thông tin. 

Lưu ý 

Hệ thống tự sinh ra mã số 

quản lý lịch sử nhập thông 

tin của nhà thầu.  

Mỗi lần thay đổi hệ thống sẽ thưc hiện 

lưu và cập nhập Các phiên bản thay 

đổi tại trường Thông tin liên quan. 

5. Chọn OK. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Hồ sơ năng lực nhà thầu là chức năng cho phép Nhà thầu kê khai thông tin bao gồm thông tin về doanh 

nghiệp, năng lực tài chính, các hợp đồng đã và đang thực hiện, nhận sự chủ chốt và thiết bị thi công 

của Nhà thầu. Các thông tin kê khai trong Hồ sơ năng lực sẽ được Hệ thống sẽ tự động trích xuất vào các biểu 

thông tin pháp lý và năng lực tương ứng trong Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu khi Nhà thầu tham gia đấu thầu qua 

mạng. Chức năng này giúp nhà thầu chỉ phải nhập thông tin hồ sơ năng lực một lần và có thể sử dụng cho 

nhiều lần tham dự thầu. Nhà thầu lưu ý cập nhật thường xuyên Hồ sơ năng lực khi có thông tin thay đổi để tiết 

kiệm thời gian lập HSDT khi tham gia đấu thầu qua mạng. 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 

 
  

 

 

 
  

    
Thông tin doanh nghiệp 

 
Năng lực tài chính 

 

 
Hợp đồng đã và đang thực hiện 

 

Nhà thầu kê khai thông tin Năng lực Tài chính theo năm và đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

hoặc báo cáo tài chính được xác nhận của cơ quan thuế. Thông tin khai tại biểu này sẽ được tự động trích xuất 

sang biểu năng lực tài chính của nhà thầu khi Nhà thầu tham dự gói thầu cụ thể qua mạng. 

Nhà thầu nhập năng lực tài chính. 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 

của Nhà thầu 

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực. 

2. Chọn Năng lực tài chính 

3. Chọn Thêm thông tin 

4. Chọn Số năm  kê khai. 

5. Nhập Bảng cân đối kế toán. 

6. Nhập Báo cáo kết quả kinh doanh 

(VND). 

7. Chọn Upload file (chọn đường dẫn 

file đính kèm). 

8. Chọn Lưu. 

Lưu ý 

Hệ thống tự sinh ra mã số 

quản lý lịch sử nhập thông 

tin của nhà thầu.  

Mỗi lần thay đổi hệ thống sẽ thưc hiện 

lưu và cập nhập Các phiên bản thay 

đổi tại trường Thông tin liên quan. 

9. Chọn OK 

 

 

 

 
 

 

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH  
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Thông tin doanh nghiệp 

 
Năng lực tài chính 

 

 
Hợp đồng đã và đang thực hiện 

 

Xem hoặc thay đổi thông tin 

năng lực tài chính: 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 

của Nhà thầu 

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực. 

2. Chọn Năng lực tài chính 

3. Trên thanh công cụ tìm kiếm 

điền thông tin để tìm kiếm hoặc 

chọn Tìm kiếm. 

4. Trong bảng danh sách năm kê 

khai, chọn năm cần xem hoặc sửa 

ở cột Năm Chọn năm cần thao tác. 

 5. Xem thông tin hoặc chỉnh sửa 

(nếu có). 

6. Chọn Lưu (nếu có thay đổi) 

Lưu ý 

Nếu có thay đổi hệ 
thống sẽ cập nhật các 
lần thay đổi tại trường 
Phiên bản [00] [01]…  

Hệ thống có tính năng thông kê 
các số TBMT mà nhà thầu trúng 
thầu tương ứng với dữ liệu đã 
kê khai. 
Ví dụ: dữ liệu báo cáo tài chính 
năm 2018 được nhà thầu sử 
dụng tham gia 3 gói thầu và 
trúng 2 gói thầu thì số TBMT 2 
gói thầu trúng thầu sẽ được 
thống kê lại. 
 

 
 

 

 

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH  
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Thông tin doanh nghiệp 

 
Năng lực tài chính 

 

 
Hợp đồng đã và đang thực hiện 

 
 
 

 

HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN  

 

Kê khai Hợp đồng 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 

của Nhà thầu. 

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực. 

2. Chọn Hợp đồng đã/đang thực 

hiện 

3. Chọn mục Thêm thông tin 

4. Kê khai các thông tin của hợp đồng 

theo mẫu của Hệ thống và tiến hành 

Lưu thông tin sau khi hoàn thiện 
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Thông tin doanh nghiệp 

 
Năng lực tài chính 

 

 
Hợp đồng đã và đang thực hiện 

HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN  

 

Xem hoặc thay đổi thông tin hợp 

đồng đã và đang thực hiện: 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 

của Nhà thầu. 

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực. 

2. Chọn Hợp đồng đã/đang thực 

hiện 

3. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền 

thông tin để tìm kiếm hoặc chọn Tìm 

kiếm. 

4. Trong bảng danh sách hợp đồng đã 

tạo, chọn hợp đồng cần xem hoặc sửa 

ở cột Số hợp đồng Chọn Hợp đồng 

cần xem hoặc chỉnh sửa. 

 5. Xem thông tin hoặc chỉnh sửa (nếu 

có). 

6. Chọn Lưu (nếu có thay đổi) 

 

Lưu ý 

Nếu có thay đổi hệ thống 
sẽ cập nhật các lần thay 
đổi tại trường Phiên bản 
[00] [01]…  

Hệ thống có tính năng thông kê các 
số TBMT mà nhà thầu trúng thầu 
tương ứng với dữ liệu đã kê khai. 
Ví dụ: dữ liệu Hợp đồng được nhà 
thầu sử dụng tham gia 3 gói thầu 
và trúng 2 gói thầu thì số TBMT 2 
gói thầu trúng thầu sẽ được thống 
kê lại. 
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Nhân sự chủ chốt 

 
Thiết bị thi công 

  
 

Nhân sự chủ chốt  

Kê khai thông tin nhân sự chủ chốt 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của 

Nhà thầu. 

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực. 

2. Chọn Nhân sự chủ chốt 

3. Chọn Thêm nhân sự  

4. Tiến hành kê khai các thông tin về 

nhân sự   

 5. Chọn Lưu thông tin 

 

 

Lưu ý 

Nếu có thay đổi hệ thống 
sẽ cập nhật các lần thay 
đổi tại trường Phiên bản 
[00] [01]…  

 

Nhà thầu có thể sử chức 
năng import dữ liệu về 
nhân sự chủ chốt bằng 
cách nhập dữ liệu vào file 
excel mẫu sau đó đính 
kèm file Excel mẫu lên Hệ 
thống. 
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Nhân sự chủ chốt 

 
Thiết bị thi công 

  
 

Thiết bị thi công  

Nhập thiết bị thi công 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của 

Nhà thầu. 

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực. 

2. Chọn Thiết bị thi công 

3. Chọn Thêm thiết bị  

4. Tiến hành kê khai các thông tin về 

thiết bị   

 5. Chọn Lưu thông tin 

 

 

Lưu ý 

Nếu có thay đổi hệ thống 
sẽ cập nhật các lần thay 
đổi tại trường Phiên bản 
[00] [01]…  

 

Nhà thầu có thể sử dụng 
chức năng import dữ liệu 
về thiết bị bằng cách nhập 
dữ liệu vào file excel mẫu 
sau đó đính kèm file Excel 
mẫu lên Hệ thống.  

 

 

 
 

 


