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1. GIỚI THIỆU
1.1.

Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu
Hệ thống thông tin đấu thầu được xây dựng nhằm mục đích thực hiện các mục tiêu
chung trong công tác quản lý đấu thầu của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng được Hệ
thống thông tin đấu thầu Tập đoàn điện lực Việt Nam.

1.2. Phạm vi tài liệu
Tài liệu này áp dụng cho Hệ thống thông tin đấu thầu Tập đoàn điện lực Việt Nam với
các chức năng sau đây:

- Nhập mới thông tin đấu thầu
- Tìm kiếm và chỉnh sửa thông tin đấu thầu
- Báo cáo tổng hợp
Tài liệu này phục vụ các đối tượng sau:

- Đối tượng cung cấp và cập nhật thông tin
o Các Ban chuyên môn của EVN: Ban Quản lý đấu thầu, Ban Đầu tư,…;
o Các TCT, đơn vị cấp 1, cấp 2, cấp 3 thuộc EVN;
o Các đơn vị thuộc EVN có liên quan và được Tập đoàn yêu cầu.
- Đối tượng khai thác thông tin
o Các Ban/đơn vị trong Cơ quan Tập đoàn;
o Đơn vị thành viên;
o Các cơ quan quản lý nhà nước có nhu cầu sử dụng, khai thác số liệu;
o Các đối tác trong và ngoài nước;
o Người sử dụng từ Internet.

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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1.3.

Các thuật ngữ và từ viết tắt
Thuật ngữ

1.4.

v1.0

Định nghĩa

Ghi chú

Cấu trúc Tài liệu:

Tài liệu này gồm 5 phần, được bố trí như sau:
Phần 1: Giới thiệu: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, các thuật ngữ và
cấu trúc tài liệu , đối tượng sử dụng tài liệu
Phần 2: Tổng quan: ghi nhận các thông tin tổng quát về chương trình hiện hành
Phần 3: Giới thiệu các chức năng của chương trình ghi nhận trong tài liệu này
Phần 4: Hướng dẫn sử dụng các chức năng đã nêu trong Phần 3
Phần 5: Các Phụ lục sử dụng trong hệ thống (nếu có)

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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2. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG
Các chức năng quản trị trong trang web bao gồm:
- Quản lý danh sách “Ban quản lý dự án”: thêm mới Ban quản lý, chỉnh sửa và
xóa
- Quản lý danh sách nhà thầu: Thêm mới Nhà thầu, chỉnh sửa và xóa nhà thầu
đã tạo
- Quản lý danh sách người dùng: thêm mới user, chỉnh sửa và xóa. Phân quyền
cho người dùng vào nhóm
- Quản lý nhóm user: thêm mới , chỉnh sửa, xóa nhóm user theo đơn vị
- Quản lý tin tức: Quản lý tạo mới tin bài, chỉnh sửa và xóa tin
- Quản lý văn bản: thêm mới, chỉnh sửa và xóa văn bản
- Quản lý banner link liên kết cuối trang (Footer banner link): Quản lý đăng
banner link liên kết cuối trang
- Quản lý Danh mục dùng chung: Quản lý danh sách các thành phần sau, cho
phép thêm mới, sửa, xóa
o Địa phương
o Hình thức hợp đồng
o Nguồn vốn
o Lĩnh vực
o Phương thức
o Hình thức chọn nhà thầu
o Lĩnh vực
- Quản lý liên kết link ở footer (Footer link)
- Quản lý dự án: Quản lý đăng thông tin về dự án đấu thầu như kế hoạch mời
thầu, thông báo đấu thầu, thông báo sơ tuyển, nhà thầu vi phạm, kết quả đấu thầu,..
- Quản lý hỏi đáp: quản lý danh sách các câu hỏi gửi đến và trả lời

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
3.1.

Giao diện trang chủ

1. Banner logo đầu trang và box tìm kiếm
2. Thanh menu chính
3. Khối tìm kiếm nhanh
4. Khối link nhanh
5. Tab thông tin mới nhất các khối tin về đấu thầu

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688

7/57

Tài liệu hướng dẫn quản trị trang web Internet Quản lý thông tin đấu thầu EVN

v1.0

6. Menu lọc dữ liệu
7. Box tin mới
8. Banner link liên kết
9. Footer hiển thị thông tin bản quyền và liên kết link
Đăng nhập vào quản trị hệ thống quản trị

3.2.

3.2.1. Truy cập vào Trang thông tin đấu thầu EVN
- Mở trình duyệt Web ( Chrome, IE, FireFox, Opera..)
- Tại thanh Address, gõ địa chỉ Trang thông tin đấu thầu EVN:
http://dauthau.evn.vn/

-

Khi đó trang chủ Trang thông tin đấu thầu EVN sẽ hiển ra như sau:

3.2.2. Đăng nhập vào hệ thống quản trị để đăng tin, văn bản, nội dung cho trang
web
- Nhấp chuột vào link “ĐĂNG NHẬP”

- Giao diện trang đăng nhập sẽ hiện ra:

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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- Nhập Tên tài khỏan và Mật khẩu vào các ô tương ứng, sau đó nhấp chuột vào
nút “Đăng nhập”
- Nếu Tên tài khỏan và Mật khẩu sai, sẽ có thông báo yêu cầu nhập lại thông tin
cho chính xác.

- Nếu Tên tài khoản và Mật khẩu chính xác, Hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Sau đó click vào tên đăng nhập, chọn quản trị để truy cập vào trang quản trị
Giao diện quản trị như sau

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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3.3.

Trang quản trị hệ thống

3.4.

Các chức năng quản trị

v1.0

3.4.1. Quản lý danh sách “Ban quản lý dự án” và “Nhà thầu”
Lưu ý : Để nhập các nội dung theo ngôn ngữ: Vietnamese/ English
Cần lựa chọn ngôn ngữ ở góc màn hình trên bên phải

Sau đó mới thao tác đăng thông tin để tin được đăng không bị lẫn ngôn ngữ

3.4.1.1. Quản lý Danh sách Ban quản lý dự án
Phần này cho phép người quản trị quản lý danh sách “Ban quản lý dự án” để thêm
mới, chỉnh sửa và xóa
Tạo mới Ban quản lý dự án
Trong danh sách Ban quản lý dự án, click vào menu “Tạo mới Ban quản lý dự án”
Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó nhập tiêu đề và nhập các nội dung mới cho Ban quản lý dự án cần tạo

Nhấn lưu để hoàn thành
Lưu ý: Những phần có dấu * là trường nhập bắt buộc
Chỉnh sửa nội dung của “Ban quản lý dự án” đã đăng
Trong màn hình “Danh sách Ban quản lý dự án”, để chỉnh sửa nội dung cần thiết, nhấp
vào biểu tượng chỉnh sửa tương ứng cùng hàng với “Ban quản lý dự án” cần chỉnh

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó sửa lại các nội dung cần chỉnh và nhấn “Lưu” để hoàn thành việc chỉnh sửa

Xóa “Ban quản lý dự án”
Trong danh sách các “Ban quản lý dự án”, nhấn vào biểu tượng xóa tương ứng cùng
hàng với Ban quản lý cần xóa

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Khi màn hình xuất hiện cửa sổ xác nhận, nhấn “Xóa” để hoàn thành việc xóa, nhấn
“Đóng” để không thực hiện việc xóa

3.4.1.2. Quản lý danh sách Nhà thầu
Từ trang chủ  Nhà thầu

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Tương tự như trên, phần này cho phép tạo danh sách các nhà thầu và cho phép chỉnh
sửa và xóa.
Phần này giúp người quản trị quản lý các thông tin của Nhà thầu
Thêm mới “Nhà thầu”
Trong danh sách nhà thầu, nhấn vào menu “Tạo mới nhà thầu”

Nhập các thông tin cho nhà thầu: tên đầy đủ, Tên giao dịch, Quầy phép kinh doanh,…

Sau đó nhấn “Lưu” để hoàn thành
Chỉnh sửa “Nhà thầu”
Trong danh sách nhà thầu, tích chọn biểu tượng chỉnh sửa tương ứng cùng hàng với
nhà thầu cần chỉnh để chỉnh lại nội dung cho nhà thầu

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau khi đã chỉnh sửa xong nội dung, nhấn “ lưu” để hoàn thành
Xóa “Nhà thầu”
Trong danh sách nhà thầu, nhấn vào biểu tượng xóa tương ứng cùng dòng với nhà thầu
cần xóa

Khi màn hình hiển thị cửa sổ popup xác nhận xóa, nhấn “xóa” để xóa, nhấn “đóng” để
hủy việc xóa

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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3.4.2. Quản lý người dùng, nhóm user
3.4.2.1. Quản lý người dùng, phân quyền cho người dùng
Phần này cho phép người quản trị tạo mới người dùng và add quyền vào nhóm người
dùng theo đơn vị.
Phần này cũng cho phép quản lý danh sách người dùng: chỉnh sửa, xóa người dùng
Từ trang chủ  Người dùng

Trong danh sách người dùng, người quản lý có thể lọc tìm kiếm người dùng, thao tác
với người dùng (thêm mới, chỉnh sửa, xóa, vô hiệu hóa tài khoản)

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Thêm mới người dùng:
Nhấn vào menu “Thêm người dùng mới”

- Chọn nhóm người dùng

Nhóm người dùng là đơn vị quản lý của user: nhóm này đã được phân quyền các
chức năng (trong phần quản lý phân quyền)
- Nhập các thông tin về họ tên, tên hiển thị,…
Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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- Phân quyền cho người dùng
- Nhấn “lưu” để hoàn thành việc tạo mới
Chỉnh sửa thông tin người dùng
Trong danh sách người dùng, nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa tương ứng cùng hàng với
người dùng cần chỉnh

Sau đó chỉnh lại các thông tin cần thiết

Và nhấn “Lưu” để hoàn thành
Xóa và vô hiệu hóa người dùng
Trong danh sách người dùng, nhấn vào biểu tượng xóa/ vô hiệu hóa người dùng

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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3.4.2.2. Quản lý nhóm user (nhóm quyền theo đơn vị)
Trang chủ  Nhóm user

Trong phần này, người quản trị có thể tìm kiếm, tạo mới nhóm người dùng,chỉnh sửa
và xóa nhóm

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Tạo mới nhóm người dùng
Trong danh sách nhóm, nhấn vào menu “ Thêm mới nhóm người dùng”

Nhập các thông tin cần thiết cho nhóm
Nhấn “Lưu” để lưu lại
Chỉnh sửa nhóm người dùng
Xóa nhóm người dùng
3.4.3. Quản lý tin tức
Lưu ý : Để nhập các nội dung theo ngôn ngữ: Vietnamese/ English
Cần lựa chọn ngôn ngữ ở góc màn hình trên bên phải

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó mới thao tác tiếp theo các bước sau để tin được đăng không bị lẫn ngôn ngữ
Từ trang chủ  Tin tức

Trong danh sách tin bài ở trên, người quản trị có thể thao tác:
- Thêm mới tin
- Chỉnh sửa tin
- Xóa tin

3.4.3.1. Thêm mới tin/ Đăng tin
Trong danh sách tin tức, nhấn vào menu “Thêm mới tin tức”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Nhập các nội dung cho tin tức

- Ngôn ngữ: để trạng thái mặc định là VN, nếu đăng nội dung tin trên ngôn ngữ
tiếng việt
Lưu ý: nếu đăng tin bài trên nội dung tiếng anh, click chọn tùy chọn ngôn ngữ ở góc
trên cùng bên phải như hình dưới rồi truy cập lại phần News để thao tác tạo bài viết

- Loại tin tức: Chọn chuyên mục chứa tin cần đăng: tin đấu thầu/ tin ngành điện

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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- Tiêu đề: là tiêu đề của bài viết
- Tóm tắt: sau khi nhập sẽ hiển thị như hình dưới

- Link ảnh tóm tắt: link chứa ảnh đại diện ở trang list

Để có được link ảnh này, người quản trị làm theo hướng dẫn sau
Nhấn vào menu “Chọn ảnh từ thư viện”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Tích chọn vào thư mục ảnh tin bên phải

Sau đó nhấn “Import” để tải ảnh lên server

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Click vào phần “Click here” để bắt đầu chọn và tải ảnh

Sau đó chọn ảnh từ máy tính của bạn

Click đúp vào ảnh cần chọn, đến khi ảnh hiển thị lên thư mục trên máy chủ

Sau đó nhấn vào thư mục đường dẫn “Media Library” và chọn “anhtin”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó tích chọn ảnh vừa upload lên hệ thống và nhấn “Select”

Ta đã tải được ảnh đại diện cho tin như hình dưới

Lưu ý tên ảnh tải lên: không có ký tự đặc biệt và khoảng trắng, chữ tiếng việt có
dấu
- Nguồn: Nhập tên tác giả và nguồn của bài viết

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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VD: Theo EVN
- Body: Nhập nội dung chi tiết cho bài viết
Nội dung bài viết hiển thị ở vị trí như hình dưới đây

- Cách insert ảnh vào trong bài viết
Để nhập được ảnh vào trong bài viết, trước tiên ta nhập các nội dung ở trên, rồi
nhấn vào menu “lưu không xuất bản” ở cuối bài

Sau đó vào lại phần tin tức để truy cập vào danh sách tin tức

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa tương ứng với bài viết vừa lưu
Tiếp theo chèn ảnh vào trong nội dung của bài viết đã tạo nháp trước đó
Để chèn ảnh vào trong bài. Ta làm theo các bước sau:
 Đưa con chuột trỏ vào vị trí cần chèn
 Nhấn vào biểu tượng hình tranh phong cảnh để bắt đầu chèn ảnh

 Khi cửa sổ hiển thị popup thư mục chứa ảnh trên server, tích vào thư mục
để chứa ảnh tải lên, ta tích vào “anhtin”

 Tiếp đó nhấn “Import” để tải ảnh lên và lựa chọn theo hướng dẫn tương tự
ở ảnh đại diện
 Ta đã insert ảnh vào nội dung bài viết như hình dưới

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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 Tiếp đến chỉnh sửa lại kích thước và vị trí ảnh theo nhu cầu
Để chỉnh kích thước, tích chọn ảnh và phải chuột, lựa chọn “chèn ảnh”

Chỉnh lại kích thước theo tỷ lệ phần trăm: để width:70% để ảnh tương
thích với mọi trình duyệt và ứng dụng (mobile, ipad,…), height: xóa dữ
liệu đi

Sau đó nhấn ok để hoàn thành
 Tiếp theo, để ảnh hiển thị đẹp hơn, ta chỉnh căn giữa ảnh bằng cách, nhấp
vào ảnh và nhấn biểu tượng căn giữa

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau khi hoàn thành việc đăng ảnh, nhấn “lưu không xuất bản” nếu để lưu
chưa xuất bản hoặc “xuất bản bây giờ” để hoàn thành việc chèn thêm ảnh
và cho xuất bản luôn tin bài

- Cách insert file đính kèm vào trong bài viết
Để insert file đính kèm vào trong bài viết, ta làm theo bước sau
Tương tự như phần chèn ảnh vào nội dung bài viết, trước tiên ta cần nhập hết nội
dung của bài viết và lưu ở trạng thái “Lưu không xuất bản”, sau đó ta truy cập vào
phần tải file theo từng bước sau
 Click vào menu “File đa phương tiện” ở cột trái

 Nhấn vào menu “Thêm mới file đa phương tiện”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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 Nhập tiêu đề, mô tả và tải file lên

 Sau khi thông tin file được hiển thị như hình trên, nhấn “lưu không xuất
bản”, ta có danh sách và đường dẫn link chứa file như hình dưới

 Tiếp đến coppy link của file

 Truy cập lại phần tin tức để vào trang danh sách tin tức
 Tương tự như phần chèn ảnh vào nội dung, ta tích vào nút chỉnh sửa tương
ứng với bài viết được tạo ở chế độ “lưu chưa xuất bản” trước đó để insert
file đính kèm vào nội dung bài viết

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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 Ta viết nội dung mô tả “xem file đính kèm tại đây” ở cuối bài viết và bôi
đen dòng chữ đó lại

 Tiếp đến chèn link file cho đoạn text bằng cách nhấn vào biểu tượng dây
xích

 Tiếp đến paste đoạn link đã coppy trước đó và nhấn “Ok” để hoàn thành
việc chèn link file vào text
 Nhấn “Xuất bản bây giờ” để cho xuất bản tin
3.4.3.2. Chỉnh sửa tin
Để chỉnh sửa tin đã tạo, ta truy cập vào trang danh sách tin bài và nhấn vào biểu tượng
chỉnh sửa tương ứng cùng hàng với tin cần chỉnh

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó ta nhập lại các thông tin cần chỉnh và nhấn “Xuất bản bây giờ” để hoàn thành

3.4.3.3. Xóa tin
Để xóa tin đã tạo, truy cập vào phần danh sách tin tức, nhấn vào biểu tượng xóa tương
ứng với tin cần xóa

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Khi cửa sổ hiển thị xác nhận xóa hay đóng, nhấn “xóa” để hoàn thành việc xóa, nhấn
“đóng” để hủy xóa
3.4.4. Quản lý văn bản
Lưu ý : Để nhập các nội dung theo ngôn ngữ: Vietnamese/ English
Cần lựa chọn ngôn ngữ ở góc màn hình trên bên phải

Sau đó mới thao tác đăng thông tin văn bản để văn bản được đăng không bị lẫn ngôn
ngữ
Từ trang chủ  Văn bản

Phần này cho phép người quản trị nhập các văn bản mới, quản lý danh sách văn bản
(tải file văn bản về, chỉnh sửa và xóa file)
3.4.4.1. Thêm mới văn bản pháp quy
Trong danh sách văn bản pháp quy như hình trên, nhấn vào menu “Thêm mới văn bản
pháp quy”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó nhập thông tin tiêu đề, mô tả và tải file văn bản lên
Nhấn “xuất bản bây giờ ” để cho hiển thị văn bản vừa tạo lên web
3.4.4.2. Tải file văn bản, chỉnh sửa, xóa văn bản pháp quy
Để chỉnh sửa và xóa văn bản pháp quy, tương tự như phần tin tức hướng dẫn ở trên.
Người quản trị truy cập vào danh sách văn bản pháp quy để bắt đầu tải file, chỉnh sửa
và xóa

3.4.5. Quản lý footer banner link
Phần này cho phép quản lý các banner link ở gần cuối trang như hình dưới

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Từ trang chủ  Footer banner link

Hiện tại banner ở footer link chỉ cho phép hiển thị 4 banner, người quản trị có thể thao
tác xóa banner cũ và thay thế banner mới cùng một vị trí
Thao tác đăng ảnh tương tự như phần upload ảnh vào nội dung bài viết

Lưu ý:yêu cầu đặt ra cho kích thước banner là : width: 263px, height:137px
3.4.6. Quản lý liên kết link cuối trang
Phần này cho phép quản lý danh sách các liên kết link ở footer như hình dưới

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Từ trang chủ  Footer link

Trong phần footer link, người quản trị có thể nhập nhiều địa chỉ liên kết, giới hạn dưới
20 liên kết để link đến link nhanh cần thiết
Lưu ý: vị trí hiển thị là vị trí sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, nhỏ trước lớn sau
Khi nhập link mới cần nhập tên link và địa chỉ link đến (link điều hướng)

3.4.7. Quản lý dự án
Lưu ý : Để nhập các nội dung theo ngôn ngữ: Vietnamese/ English
Cần lựa chọn ngôn ngữ ở góc màn hình trên bên phải

Sau đó mới thao tác đăng thông tin để tin được đăng không bị lẫn ngôn ngữ

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Thêm mới dự án:
 Để thêm mới dự án người quản trị làm theo bước sau
 Trang chủ  Dự án

 Nhấn vào menu “Thêm mới dự án”

 Nhập đầy đủ và chính xác thông tin về dự án. Sau đó nhấp chuột vào nút “Lưu”.
Nếu thông tin điền vào chưa đủ hoặc không đúng định dạng (thời gian, số
tiền..), hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại.

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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3.4.8. Quản lý đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nhập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Từ trang chủ  Dự án  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Trên giao diện quản lý Kế hoạch đấu thầu chọn “Thêm mới kế hoạch đấu
thầu”.

Nhập đầy đủ và chính xác thông tin về Kế hoạch

Lưu ý những nội dung bắt buộc cần nhập và điều kiện nhập như hình dưới

Nếu thông tin điền vào chưa đủ hoặc không đúng định dạng (thời gian, số tiền..), hệ
thống sẽ yêu cầu nhập lại.
Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó nhấp chuột vào nút “Lưu” để hoàn thành việc tạo mới kế hoạch lựa chọn nhà
thầu
Nếu Kế hoạch thuộc dự án (yêu cầu tạo dự án trước khi tạo kế hoạch)
Nhấp chuột vào link “Dự án”

Trên giao diện quản lý Dự án chọn đến dự án cần thêm Kế hoạch và chọn “Xem” để
vào trang chi tiết Dự án như sau:

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Trên giao diện “Thông tin dự án > Danh sách kế hoạch đấu thầu” chọn “Thêm mới kế
hoạch đấu thầu” để nhập kế hoạch thuộc dự án này:

Giao diện Nhập thông tin Kế hoạch sẽ hiện ra. Nhập đầy đủ và chính xác thông tin về Kế
hoạch. Sau đó nhấp chuột vào nút “Lưu”. Nếu thông tin điền vào chưa đủ hoặc không đúng
định dạng (thời gian, số tiền..), hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại.

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Nhập các Gói thầu của Kế hoạch đấu thầu
Từ trang chủ Dự án  Kế hoạch đấu thầu

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Trong trang danh sách kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chọn đến kế hoạch thầu muốn
thêm gói thầu và chọn “Xem” để vào trang chi tiết

Chú ý:
 Với những kế hoạch thầu đã tạo đủ số lượng gói thầu sẽ không cho phép thêm
mới gói thầu trừ khi xóa bớt gói thầu đã có (hiển thị số lượng màu đen).
 Với những kế hoạch chưa tạo đủ số lượng gói thầu sẽ cho phép thêm mới gói
thầu (hiển thị số lượng màu đỏ).

Trên giao diện trang “Thông tin kế hoạch thầu”, chọn “Thêm mới gói thầu”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Giao diện Nhập thông tin Gói thầu sẽ hiện ra. Nhập đầy đủ và chính xác thông tin về
Gói thầu. Sau đó nhấp chuột vào nút “Lưu”. Nếu thông tin điền vào chưa đủ hoặc
không đúng định dạng (thời gian, số tiền..), hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại.

Chú ý: ở phần Hình thức lựa chọn nhà thầu: có sự ràng buộc về nghiệp vụ đấu
thầu. Ví dụ: đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu
thì sẽ Không có sơ tuyển, đối với gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là
Đấu thầu rộng rãi thì sẽ Có sơ tuyển. Hệ thống sẽ tự động cập nhật sự ràng buộc
này.
Sau khi đã nhập thông tin Gói thầu, nếu muốn xuất bản Thông tin gói thầu ra
Internet thì nhấp chuột vào

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688

( Biểu tượng

là chưa xuất bản, biểu
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là đã xuất bản) – ( Xem thêm phần Quy định về xuất bản thông tin

đấu thầu).
3.4.9. Nhập thông tin liên quan đến từng Gói thầu
Sau khi tạo xong các gói thầu, người quản trị tiếp tục nhập các thông tin liên quan như:
thông báo mời thầu, danh sách nhà thầu tham gia, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu
vi phạm
Trong danh sách các gói thầu của Kế hoạch đấu thầu, chọn đến Gói thầu cần nhập
thông tin và chọn “Xem” để vào trang thông tin gói thầu

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Giao diện trang thông tin gói thầu sẽ hiển thị như sau:

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Chú ý:
Giao diện ở trên là giao diện thông tin đầy đủ. Đối với từng gói thầu cụ thể, tùy
thuộc vào Hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà giao diện này có thể thay đổi.
Ví dụ: với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu, không qua
sơ tuyển thì sẽ không có chức năng nhập Thông báo mời sơ tuyển, Kết quả sơ tuyển…..
3.4.9.1. Nhập thông tin Thông báo sơ tuyển
Trong phần view gói thầu, nhấp vào menu “Thêm thông báo sơ tuyển” ở vùng “Thông
báo sơ tuyển”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Sau đó nhập các nội dung cho thông báo như hình dưới

Nhập đầy đủ và chính xác thông tin của Thông báo mời sơ tuyển của gói thầu.
Chú ý nhập đúng định dạng và các nội dung bắt buộc
Nhấp chuột vào nút “Lưu” để hệ thống lưu thông tin Thông báo mời sơ tuyển.
Nếu thông tin nhập vào không đủ hoặc không đúng định dạng ( ngày tháng, số tiền…),
hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin nhập vào là chính xác và đầy đủ, hệ thống
sẽ lưu thông tin và thông báo cập nhật thành công đồng thời chuyển sang giao diện
Thông tin gói thầu.
Chú ý:
Nếu gói thầu có nhiều thông báo sơ tuyển thì nhấp chuột vào nút “Thêm thông báo sơ
tuyển”, quá trình lặp lại như trên.
Sau khi nhập đầy đủ Thông báo sơ tuyển, nếu muốn xuất bản Thông báo sơ tuyển ra
ngoài Internet thì nhấp chuột vào nút “Xuất bản” trên danh sách thông báo sơ tuyển
của gói thầu. Khi đó người dùng Internet ở bên ngoài có thể xem được thông tin Thông
báo mời sơ tuyển.
3.4.9.2. Nhập thông tin Danh sách nhà thầu tham gia

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Trong phần quan sát chi tiết gói thầu, để nhập thông tin danh sách nhà thầu tham gia
Chọn “Sửa danh sách nhà thầu tham gia” trong vùng “Danh sách nhà thầu tham gia”

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhà thầu sắp xếp theo tên, người dùng chọn thêm nhà
thầu hoặc xóa bỏ nhà thầu đã chọn trước đó.

Sau đó Chọn “Lưu” để lưu lại thông tin về các nhà thầu tham gia
3.4.9.3. Nhập thông tin Kết quả sơ tuyển
Tại phần quan sát thông tin gói thầu, chọn đến phần “Kết quả sơ tuyển” và nhấn “Sửa
kết quả sơ tuyển” để thêm hoặc sửa kết quả sơ tuyển cho gói thầu

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhà thầu sắp xếp theo tên, người dùng chọn thêm nhà
thầu hoặc xóa bỏ nhà thầu đã chọn trước đó.
Chọn “Lưu” để lưu thông tin.

Sau khi có Kết quả sơ tuyển, nhấp chuột vào “Xuất bản kết quả sơ tuyển” ở phần
“Thông tin gói thầu” để xuất bản Kết quả sơ tuyển ra ngoài Internet.

3.4.9.4. Nhập thông tin Thông báo mời thầu
Trên form “Thông tin gói thầu” chọn đến phần “Thông báo mời thầu” và chọn “Thêm
thông báo mời thầu”.

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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- Nhập đầy đủ và chính xác thông tin Thông báo mời thầu.
- Nhấp chuột vào nút “Lưu” để hệ thống lưu thông tin. Nếu thông tin nhập vào
không đủ hoặc không đúng định dạng ( ngày tháng, số tiền…), hệ thống sẽ yêu
cầu nhập lại. Nếu thông tin nhập vào là chính xác và đầy đủ, hệ thống sẽ lưu
thông tin và thông báo cập nhật thành công đồng thời chuyển sang giao diện
Thông tin gói thầu.
- Nếu gói thầu có nhiều thông báo mời thầu thì lặp lại bước trên.
- Sau khi có thông báo mời thầu, nếu muốn xuất bản thông báo mời thầu ra ngoài
Internet thì nhấp chuột vào nút “Xuất bản thông báo mời thầu” ở phần “Thông
tin gói thầu” rồi chọn “Lưu trạng thái”

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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3.4.9.5. Nhập thông tin Kết quả đấu thầu
- Trên form “Thông tin gói thầu” chọn đến phần “Kết quả đấu thầu” và chọn
“Sửa kết quả đấu thầu”.

- Trong phần kết quả lựa chọn nhà thầu, chọn nhà thầu trúng thầu từ danh sách
các nhà thầu ở phần kết quả sơ tuyển, nhập giá trúng thầu, ngày trúng thầu.
- Nhấp chuột vào nút “Lưu” để hệ thống lưu thông tin hoặc “Xuất bản bây giờ”
để xuất bản thông tin lên web. Nếu thông tin nhập vào không đủ hoặc không
đúng định dạng ( ngày tháng, số tiền…), hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại. Nếu
thông tin nhập vào là chính xác và đầy đủ, hệ thống sẽ lưu thông tin và thông
báo cập nhật thành công đồng thời chuyển sang giao diện Thông tin gói thầu.

- Hoặc sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu muốn xuất bản Kết quả lựa
chọn nhà thầu thì nhấp chuột vào nút “Xuất bản kết quả đấu thầu” ở phần

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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“Thông tin gói thầu” và chọn “Lưu trạng thái”

3.4.9.6. Nhập thông tin Nhà thầu vi phạm.
- Trên form “Thông tin gói thầu” chọn đến phần “Nhà thầu vi phạm” và chọn
“Sửa nhà thầu vi phạm”.

- Giao diện Nhà thầu vi phạm hiện ra.

- Chọn nhà thầu vi phạm từ danh sách, nhập thông tin vi phạm và chọn “Lưu” để
lưu thông tin hoặc “Xuất bản bây giờ” để hiển thị thông tin ra web.

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Hỏi đáp

Trang chủ  Hỏi đáp

Phần này cho phép người quản trị quản lý thông tin hỏi đáp
- Xem danh sách các câu hỏi gửi đến và trả lời
- Cho phép hiển thị câu hỏi gửi đến
Để trả lời câu hỏi gửi đến, người quản trị truy cập vào danh sách các câu hỏi gửi đến

Tích vào phần chỉnh sửa câu hỏi để bắt đầu trả lời và cho phép hiển thị câu hỏi và câu
trả lời ra ngoài web

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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Nhập nội dung câu trả lời và tích chọn tùy chọn hiển thị lên web để cho phép câu hỏi
và trả lời hiển thị

Mọi chi tiết liên hệ: 024 669 46688
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4. PHỤ LỤC
[Liệt kê ra tất cả các mục liên quan ví dụ như các lỗi hoặc sự cố, các bảng mã chức năng, các
câu hỏi thường gặp (Frequently-asked-questions) hoặc hướng dẫn xử lý lỗi (trouble-shooting
guide); ...
Hoặc các file Phụ Lục đính kèm như Báo biểu, file Template nếu có]
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