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   Rút hồ sơ dự thầu    

 
Chỉnh sửa và nộp lại  

Khi nhà thầu có mong muốn rút thầu thì 

tiến hành các bước sau: 

Nhà thầu tìm kiếm gói thầu muốn rút 

HSDT: 

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Nhà 

thầu 

1. Chọn menu TIỆN ÍCH ĐẤU THẦU. 

2. Chọn Rút thầu. 

3. Chọn Tiến hành rút thầu. 

4. 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. 

Thực hiện rút thầu: 

5. Trong danh sách gói thầu tham dự, chọn 

gói thầu cần thực hiện rút thầu tại cột Hoạt 

động chọn Rút thầu. 

6. Chọn Ok. 

7. Chọn Đóng 

Lưu ý 

Sau khi rút thầu thành công, Nhà 
thầu có thể tham dự lại nếu gói 
thầu đó chưa đóng thầu. Khi 

tham dự lại, nếu muốn sử dụng dữ liệu 
HSDT đã nhập, nhà thầu sử dụng máy tính 
đã lập HSDT trước đây để thực hiện. Khi 
đó, các dữ liệu của HSDT đã nhập trước 
đó vẫn được lưu và sẽ hiển thị lại, NT có 
thể chỉnh sửa nội dung và nộp lại HSDT 
trước thời điểm đóng thầu (xem Hướng 

 

 

 

RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Rút hồ sơ dự thầu là chức năng hỗ trợ nhà thầu có thể rút hồ sơ dự thầu đã nộp qua mạng trước thời điểm 
đóng thầu.  

Formatted Table



 
 
 

 

 
 

 
Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn. Hotline 19006126.        Trang 2 | 3 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA 

HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU QUA MẠNG CẠNH TRANH RỘNG RÃI TRONG NƯỚC 
CHO DỰ ÁN DO ADB/ WB TÀI TRỢ 

 

 

 

 

 

 
  

 
Rút thầu    

 
Chỉnh sửa và nộp lại  

  

 

 

 

Chỉnh sửa và nộp lại HSDT: Khi rút thầu thành công thì hệ thống sẽ loại nội dung HSDT cũ mà nhà thầu đã 
nộp khỏi danh sách đã tham dự. Trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu có thể tiến hành chỉnh sửa HSDT và nộp 
lại HSDT bằng cách rút HSDT đã nộp, thực hiện chỉnh sửa, sau đó nộp lại HSDT qua mạng.  

CHỈNH SỬA và NỘP LẠI HSDT 

Rút HSDT đã nộp:  

Trước tiên, Nhà thầu cần rút HSDT đã nộp 
theo hướng dẫn ở trang trước.  

Lưu ý 

Nhà thầu sử dụng máy tính đã 
nhập và nộp HSDT để thực hiện 
rút HSDT, chỉnh sửa và nộp lại 

lại HSDT vì Hệ thống chỉ có thể hiển thị lại 
dữ liệu HSDT đã rút ở máy tính đã sử dụng 
để nhập HSDT.  

 
 
 
Chỉnh sửa HSDT và tham dự lại: 
Sau  khi rút thầu, Nhà thầu sử dụng máy tính 
đã nhập HSDT, tìm gói thầu mà nhà thầu đã 
rút thầu để Chỉnh sửa HSDT và Tham dự lại. 
Nếu sử dụng máy tính đã nhập HSDT, Nhà 
thầu sẽ tận dụng lại được các thông tin và 
dữ liệu trên webform đã nhập ở gói thầu cũ 
và chỉnh sửa các thông tin này.  Còn nếu sử 
dụng máy tính mới -  không phải máy tính đã 
từng nhập gói thầu cũ - thì Nhà thầu sẽ phải 
nhập lại toàn bộ thông tin từ đầu. theo cCác 
bước thực hiện như sau: 
Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Nhà 
thầu 

1. Chọn Trang chủ. 

2. Chọn Vốn khác. 

3. Chọn menu Thông báo mời thầu 

4. Tìm kiếm bằng cách điền thêm thông 
tin trên thanh công cụ tìm kiếm. 

Lưu ý 

Nhà thầu nên lưu TBMT của gói 
thầu quan tâm và tìm theo số TBMT 
để cho kết quả nhanh và chính xác. 
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Rút thầu    

 
Chỉnh sửa và nộp lại  

 

6. Hiển thị màn hình đơn dự thầu. 

Lưu ý 

Nhà thầu phải sử dụng máy tính 
đã nhập và nộp HSDT trước đây 
để thực hiện tham dự lại vì Hệ 

thống chỉ lưu dữ liệu HSDT đã nhập ở máy 
tính đó.  

  

Nhà thầu hoàn thiện dữ liệu màn hình đơn dự 

thầu các thông tin như Bảo đảm dự thầu, 

hiệu lục BĐ DT, Thời gian thực hiện hợp 

đồng, Tỷ lệ giảm giá (nếu có), và đính kèm 

các nội dung Thư bảo lãnh, đề xuất kỹ thuật 

Sau khi hoàn thiện đơn dự thầu Nhà thầu thao 

tác các bước sau để thực hiện chỉnh sửa 

thông tin webform biểu mẫu dự thầu (nếu có 

thay đổi nội dung) 

   6.1. Chọn nhập các biểu mẫu dự thầu để 

chỉnh sửa thông tin dữ liệu biểu mẫu (nếu có 

thay đổi) 

   6.2. Sau khi nhập xong thông tin biểu mẫu 

chọn Hoàn thiện HSDT để kiểm tra lại dữ liệu 

đã đầy đủ hay chưa. 

   6.3. sau khi  hoàn thiện dữ liệu HSDT nhà 

thầu tích chọn các cam kết sau đó chọn Gửi 

HSDT để gửi thầu và hoàn tất nộp lại HSDT. 

 

 
 

CHỈNH SỬA và NỘP LẠI HSDT 


