
 

 

 

 

 
Bảng thông tin hệ thống 

 
Danh sách gói thầu theo dõi 

 

 

 

 

 
  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Làm rõ hồ sơ mời thầu. 

Lưu ý 

Những câu trả lời làm rõ HSMT 
nhận được từ bên mời thầu sẽ 
hiển thị trên màn hình này. Khi 
có thông báo mới, tiêu đề tab sẽ 
hiển thị số lượng thông báo 
chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu làm rõ, chọn gói 
thầu cần xem trả lời làm rõ tại cột Tên yêu 
cầu Chọn yêu cầu cần xem. 

Xem thông tin trả lời làm rõ: 

4. Xem thông tin trả lời câu hỏi làm rõ 

5. Chọn quay lại. 

Lưu ý 

Nếu Nhà thầu muốn thực hiện 
làm rõ thì thực hiện trong mục 
hướng dẫn tiện ích đấu thầu 

 

 
 
 

 

 
  
 
 

Bảng thông tin hệ thống Nhà thầu là giao diện quản lý các chức năng tiện ích đấu thầu, tại đây hiển thị các 
thông báo mới nhất của các chức năng tiện ích, Nhà thầu có thể tìm kiếm và theo dõi và thực hiện nghiệp vụ 
như: 

- Làm rõ Hồ sơ mời thầu / Làm rõ hồ sơ dự thầu  
- Gia hạn thời điểm đóng thầu/ Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 
- Rút thầu/ Sửa đổi e-HSMT 
- Gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu/ Kiến nghị 

BẢNG THÔNG TIN HỆ THỐNG 

1. Làm rõ hồ sơ mời thầu 



 

 

 
 

 
Bảng thông tin hệ thống 

 
Danh sách gói thầu theo dõi 

  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Sửa đổi e-HSMT 

Lưu ý 

Hệ thống chỉ hiển thị các gói 
thầu mà nhà thầu tham dự và đã 
có sửa đổi. Khi có thông báo 
mới, tiêu đề tab sẽ hiển thị số 
lượng thông báo chưa đọc.] 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu và chọn Tìm kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu thay đổi, chọn 
gói thầu cần xem tại cột Số TBMT Chọn gói 
thầu. 

Xem thông tin thay đổi hồ sơ mời thầu 

4. Xem thông tin trả lời câu hỏi làm rõ 

 

 
 
 

 

 

2. Sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

3. Gia hạn thời điểm đóng/ mở thầu 

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Gia hạn thời điểm đóng/ mở 
thầu  

Lưu ý 

Chỉ hiển thị các gói thầu mà nhà 
thầu tham dự và đã có gia hạn 
thời điểm đóng mở thầu. Khi có 
thông báo mới, tiêu đề tab sẽ 
hiển thị số lượng thông báo 
chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu và chọn Tìm kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu được gia hạn, 
chọn gói thầu cần xem tại cột Số TBMT 
Chọn gói thầu. 

Xem thông tin thay đổi hồ sơ mời thầu 

4. Chọn Gia hạn (để xem thông tin chi tiết) 

5. chọn Đóng. 

 

 

 



 

 

 
 

 
Bảng thông tin hệ thống 

 
Danh sách gói thầu theo dõi 

  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Làm rõ hồ sơ dự thầu 

Lưu ý 

Những yêu cầu làm rõ HSDT 
nhận được từ BMT sẽ hiển thị 
trên màn hình này. Khi có thông 
báo mới, tiêu đề tab sẽ hiển thị 
số lượng thông báo chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu thay đổi, chọn 
gói thầu cần xem tại cột Số TBMT Chọn gói 
thầu. 

Lưu ý 

Trạng thái thông báo: 

- Chưa đọc: Bôi đậm 

-  Đã đọc (chưa thực hiện trả lời) 
khi nhấp xem  thông báo: chữ 
thường không đậm  

- Đã xử lý (đã đọc thông báo và 
gửi trả lời): Không hiển thị tại 
màn hình này. 

Xem và trả lời yêu cầu làm rõ hồ sơ dự 
thầu: 

4. Nhập thông tin trả lời yêu cầu làm rõ. 

5. Chọn Gửi. 

 

 

 
 
 
 

  
 
 

4. Làm rõ hồ sơ dự thầu 



 

 

 
 

 
Bảng thông tin hệ thống 

 
Danh sách gói thầu theo dõi 

  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Rút thầu. 

Lưu ý 

Chỉ hiển thị các gói thầu mà nhà 
thầu đã từng rút thầu. Khi có 
thông báo mới, tiêu đề tab sẽ 
hiển thị số lượng thông báo 
chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu đã rút thầu, 
chọn gói thầu cần xem lịch sử rút tại cột Lịch 
sử rút thầu Chọn Xem. 

4. Chọn Đóng. 

 

 
 

5. Rút thầu 

5. Rút thầu 

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Gia hạn hiệu lực HSDT 

Lưu ý 

Những thông báo gia hạn hiệu 
lực HSDT nhận được từ BMT sẽ 
hiển thị trên màn hình này. Khi 
có thông báo mới, tiêu đề tab sẽ 
hiển thị số lượng thông báo 
chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông tin 
để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu đã rút thầu, 
chọn gói thầu cần xem tại cột số TBMT Chọn 

. 

4. Chọn Xem 

5. Nhập thông tin trả lời gia hạn. 

6. Chọn Gửi. 

7. Chọn OK. 

 

 

 

 
 
 

  
 



 

 

 
 

 
Bảng thông tin hệ thống 

 
Danh sách gói thầu theo dõi 

  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab KQLCNT qua mạng. 

Lưu ý 

Chỉ hiển thị các gói thầu mà nhà 
thầu tham dự và đã có KQLCNT. 
Khi có thông báo mới, tiêu đề 
tab sẽ hiển thị số lượng thông 
báo chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

 

 

 
 
 
 

  

6. Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

7. Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Kiến nghị. 

Lưu ý 

Những kiến nghị NT đã gửi và 
được BMT trả lời sẽ hiển thị trên 
màn hình này. Khi có thông báo 
mới, tiêu đề tab sẽ hiển thị số 
lượng thông báo chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu kiến nghị, chọn 
gói thầu cần xem tại cột Tên yêu cầu Chọn 
Yêu cầu cần xem. 

4. Chọn Phương án trả lời.  

Lưu ý 

Nếu thỏa mãn câu trả lời, Nhà 
thầu chọn Chấp thuận TL 

Nếu chưa thỏa mãn câu trả lời 
nhà thầu chọn Tiếp tục kiến 
nghị. 

Nếu Cần rút nội dung kiến nghị 
chọn Rút kiến nghị 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
Bảng thông tin hệ thống 

 
Danh sách gói thầu theo dõi 

  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của Nhà thầu.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn Danh sách gói thầu theo dõi 

Lưu ý 

Chỉ hiển thị các gói thầu mà nhà 
thầu đã từng rút thầu. Khi có 
thông báo mới, tiêu đề tab sẽ 
hiển thị số lượng thông báo 
chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu đã quan tâm 
theo dõi, chọn gói thầu cần hủy theo dõi tại 
cột Hoạt động Chọn Hủy theo dõi (nếu có). 

4. Chọn OK. (nếu có) 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

Danh sách gói thầu theo dõi 



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
 

 
Làm rõ HSMT 

 
Làm rõ HSDT 

 

Gia hạn hiệu lực 
HSDT  

Kiến nghị 

 

 

 

 

 
  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của BMT.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Làm rõ hồ sơ dự thầu  

Lưu ý 

Những yêu cầu làm rõ HSDT đã 
gửi và được nhà thầu trả lời sẽ 
hiển thị trên màn hình này. Khi 
có thông báo mới, tiêu đề tab sẽ 
hiển thị số lượng thông báo 
chưa đọc 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu làm rõ, chọn gói 
thầu cần xem câu trả lời làm rõ tại cột Tên 
yêu cầu Chọn yêu cầu cần xem. 

Xem thông tin làm rõ: 

4a. Nếu BMT chấp thuận nội dung trả lời làm 
rõ của Nhà thầu thì chọn Chấp thuận trả 
lời. 

4b. Nếu BMT không đồng ý với câu trả lời 
làm rõ của Nhà thầu thì chọn Tiếp tục làm 
rõ. 

Lưu ý 

Nếu nhấp vào   thì sẽ chỉ hiển 
thị Nội dung Hỏi - Đáp cuối 
cùng, ẩn tất cả các Nội dung hỏi 
đáp trước. 

Nếu nhấp vào   hiển thị tất cả 
các Nội dung hỏi đáp ] 

5b. Nhập nội dung làm rõ, đính kèm (nếu 
có). 

6b. Chọn Gửi. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN – LÀM RÕ HSDT 



 

 

 
 

 
Làm rõ HSMT 

 
Làm rõ HSDT 

 

Gia hạn hiệu lực 
HSDT  

Kiến nghị 

 

 

 

 

 
  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của BMT.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Gia hạn hiệu lực HSDT  

Lưu ý 

Những yêu cầu gia hạn hiệu lực 
HSDT được nhà thầu trả lời sẽ 
hiển thị trên màn hình này. Khi 
có thông báo mới, tiêu đề tab sẽ 
hiển thị số lượng thông báo 
chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu gia hạn hiệu lực 
HSDT, chọn gói thầu cần xem câu trả lời tại 
cột Số TBMT Chọn  . 

Xem thông tin gia hạn hiệu lực HSDT: 

4. Xem thông tin gia hạn và làm căn cứ tiếp 
tục đánh giá HSDT. 

Lưu ý 

BMT muốn xem lại chi tiết yêu 
cầu gia hạn và thời gian gia hạn 
thì chọn Xem. 

 

 
 
 
 

 

 
  
 
 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN – GIA HẠN HIỆU LỰC HSDT 



 

 

 
 

 
Làm rõ HSMT 

 
Làm rõ HSDT 

 

Gia hạn hiệu lực 
HSDT  

Kiến nghị 

 

 

 

 

 
  

Bảng điều khiển hiển thị sau khi Đăng nhập 
bằng tài khoản của BMT.  

Tìm kiếm gói thầu: 

1. Chọn tab Kiến nghị  

Lưu ý 

Những kiến nghị nhận được từ 
nhà thầu sẽ hiển thị trên màn 
hình này. Khi có thông báo mới, 
tiêu đề tab sẽ hiển thị số lượng 
thông báo chưa đọc. 

2. Trên thanh công cụ tìm kiếm điền thông 
tin để tìm kiếm gói thầu hoặc chọn Tìm 
kiếm. 

3. Trong danh sách gói thầu kiến nghị, chọn 
gói thầu cần xem tại cột Tên yêu cầu Chọn 
yêu cầu. 

Trả lời kiến nghị: 

4. Nhập thông tin trả lời kiến nghị, đính kèm 
file. 

5. Chọn Gửi. 

6. Chọn Đóng. 

 

 
 
 

 

 

 
  
 
 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN – KIẾN NGHỊ 



 

 

 
 

 


