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Tìm kiếm gói thầu 

 
Quan tâm gói thầu 

 
Làm rõ HSMT 

 

 

 

Tìm kiếm gói thầu là công cụ hỗ trợ người dùng tìm kiếm gói thầu đến xem thông tin và trạng thái của gói thầu 
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

TÌM KIẾM GÓI THẦU 

Hệ thống hỗ trợ người dùng có thể truy 

cập và tìm kiếm gói thầu qua Internet 

explore hoặc Chrome. 

Cách 1: Tìm kiếm gói thầu trên 

Internet explore. 

1. Nhập địa chỉ website hệ thống: 

muasamcong.mpi.gov.vn 

2. Tại menu Thông tin đấu thầu chọn 

Vốn khác. 

Lưu ý 

Người dùng sử dụng 

internet explore nếu muốn 

tìm kiếm và thực hiện nghiệp 

vụ đấu thầu như quan tâm, 

làm rõ, tham dự, kiến nghị...  

Nếu không nhớ chính xác số TBMT thì 
thực hiện theo bước 3a dưới đây.  

3a. Chọn Tìm kiếm 

NT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm 

bằng cách điền thêm thông tin trên thanh 

công cụ để tìm kiếm gói thầu. 

Nếu nhớ chính xác số TBMT thì thực 
hiện theo bước 3b dưới đây. 

3b. Nhập số TBMT sau đó chọn Tìm 
kiếm 

4. Trong danh sách gói thầu, NT chọn 

gói thầu cần xem thông tin tại cột Số 

TBMT. 
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Tìm kiếm gói thầu 

 
Quan tâm gói thầu 

 
Làm rõ HSMT 

Đăng nhập vào tài khoản của Nhà thầu: 

1. Chọn Đăng nhập. 

2. Nhập Mật khẩu và chọn Chứng thư số 

3. Chọn Trang chủ 

Sau đó Tìm kiếm gói thầu quan tâm và thao tác từ 
bước 2 đến bước 4 ở mục hướng dẫn Tìm kiếm gói 
thầu  ở trên.

 

4. Chọn Quan tâm. 

5. Chọn Ok 

 

 

Lưu ý 

Sau khi chọn quan tâm gói thầu thành 

công, khi có thông tin cập nhật về gói 

thầu, hệ thống sẽ gửi email thông báo  

đến người đại diện pháp luật và người phụ trách dự 

thầu của nhà thầu. 

Nhà thầu có thể theo dõi thông tin này ở bảng điểu 

khiển của mình sau đăng nhập: 

 

Quan tâm gói thầu là tiện ích giúp các nhà thầu nhận được thông báo qua email về các thông tin cập nhật của 
gói thầu như thông báo về trả lời làm rõ HSMT, sửa đổi HSMT, thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu trong 
quá trình chuẩn bị HSDT. Để sử dụng chức năng này, nhà thầu cần có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia. 

QUAN TÂM GÓI THẦU 
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Tìm kiếm gói thầu 

 
Quan tâm gói thầu 

 
Làm rõ HSMT 

 

Nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 

của Nhà thầu 

1. Chọn menu TIỆN ÍCH ĐẤU THẦU. 

2. Chọn Yêu cầu làm rõ. 

3. Chọn Tìm kiếm 

Có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng 

cách điền thêm thông tin trên thanh 

công cụ để tìm kiếm gói thầu.  

4. Ở cột Hoạt động, chọn Yêu cầu 

làm rõ ở gói thầu cần làm rõ trong 

bảng danh sách gói thầu.  

5. Nhập thông tin làm rõ.  

6. Đính kèm file (nếu có). 

7. Chọn Gửi . 

8. Chọn Ok. 

 

Làm rõ HSMT là chức năng để nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu đến bên mời thầu thông qua Hệ 
thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Khi tham gia đấu thầu qua mạng, nhà thầu chỉ làm rõ HSMT thông qua chức 
năng này của Hệ thống, không gửi văn bản, email hay phương tiện nào khác đến bên mời thầu để làm rõ 
HSMT.  

LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU - GỬI YÊU CẦU  

 

 

 



 
 
 

 
Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn. Hotline 19006126.        Trang 4 | 4 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 

 
 

 

 

 

 
Tìm kiếm gói thầu 

 
Quan tâm gói thầu 

 
Làm rõ HSMT 

 

Xem câu trả lời của BMT về yêu cầu 

làm rõ:  

Lưu ý 

Sau khi có trả lời yêu cầu 
làm rõ từ BMT, hệ thống sẽ 
gửi email thông báo cho  

người đại diện pháp luật và 
người phụ trách dự thầu của NT 
có yêu cầu làm rõ, và các nhà thầu 
đã chọn quan tâm đến gói thầu; 
đồng thời, đăng tải trả lời làm rõ trên 
Hệ thống tại nơi đăng tải TBMT và 
HSMT. 

 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản 

của Nhà thầu 

1. Chọn menu TIỆN ÍCH ĐẤU THẦU. 

2. Chọn Yêu cầu làm rõ. 

3. Chọn Tìm kiếm 

Có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng 

cách điền thêm thông tin trên thanh 

công cụ để tìm kiếm gói thầu, ví dụ: 

Chọn Đã trả lời  tại trường Trạng thái 

yêu cầu. 

4. Trong bảng danh sách gói thầu, 

chọn gói thầu cần xem nội dung trả lời 

từ BMT, chọn . 

5. Chọn Xem để xem trả lời của BMT 

ở gói thầu tương ứng.  

6. NT xem nội dung trả lời và tải về file 

đính kèm từ Bên mời thầu (nếu có) 

 

 

 

 

 

Lưu ý 

Nếu nhà thầu muốn tiếp tục gửi yêu cầu làm rõ HSMT thì 
thao tác như hướng dẫn Gửi yêu cầu làm rõ HSMT. 

 

LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU - XEM CÂU TRẢ LỜI TỪ BÊN MỜI THẦU 


