Thông báo Chiêu sinh lớp đấu thầu qua mạng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM KHCN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Số: 07/TB-STIC

(V/v: Mở lớp tập huấn Đấu thầu qua mạng )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Tp. Đà Nẵng

Khóa học
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Ngày khai giảng

(Dự kiến)

Thời lượng

Kinh phí

Khóa học Đấu thầu qua mạng

Đợt 1: 28/11/2017;

Đợt 2: 15/12/2017;

1 ngày/02 buổi

1.000.000đ/khóa/học viên

Đấu thầu điện tử hay khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử
trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho
Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
Đấu thầu điện tử
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sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho cả chủ đầu tư và nhà thầu, nâng cao hiệu suất công
việc, hiệu quả của công tác đấu thầu.

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và
Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà
thầu qua mạng.

Hệ thống đấu thầu qua mạng mang lại lợi ích rất lớn cho cấp chính quyền quản lý, cộng đồng
doanh nghiệp và nhà thầu, cung cấp một kênh minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu
không chỉ của các đơn vị trong Nhà nước mà cả các tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh,
giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng dưới sự giám sát
của cả cộng đồng và đạt được hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm các chi phí so với tổ chức đấu thầu
truyền thống. Dưới đây là mô hình hệ thống của đấu thầu điện tử quốc gia tại http://muasamco
ng.mpi.gov.vn/

http://vdict.edu.vn/public/media/media/picture/he_thong_dau_thau_qua_mang.jpg" >

Sơ đồ hệ thông đấu thầu điện tử

Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác
đấu thầu tại đơn vị mình, Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư -Trường ĐH
Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
phối hợp với các chuyên gia ở Cục
Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
trân trọng giới thiệu khóa học “
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
” với các nội dung như sau:

Đối tượng khóa học đấu thầu qua mạng:
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Là tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia công tác đấu thầu đặc biệt các Doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa;

Nội dung của khóa học đấu thầu điện tử :

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng
Giới thiệu Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.
Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng
Chức năng của bên mời thầu
Công nghệ bảo mật
Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ
sơ mời thầu
-

Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu
Đăng tải thông báo mời thầu
Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3: Quy trình
-

Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
Mở thầu qua mạng của bên mời thầu
Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu

Để công tác tổ chức khóa học được triển khai thành công, kính đề nghị quý cơ quan gửi Phiếu
đăng ký tham dự theo mẫu qua fax, email hoặc điện thoại đăng ký trực tiếp qua điện thoại trước
ngày khai giảng của khóa học.
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Thời lượng mạng : 01 ngày/02 buổi

Học phí: 1,000,000VNĐ/Học viên
Hồ sơ đăng ký khóa học bao gồm: Phiếu đăng ký; 02 ảnh 3x4; 01 CMTND photo (nộp khi đến
tham dự khóa học).
Trung tâm sẽ thông báo địa điểm khóa học cụ thể đến từng học viên qua email, điện thoại sau
khi nhận được Phiếu đăng ký tham dự.

KẾT THÚC KHÓA HỌC:
- Học viên được cấp chứng nhận đấu thầu qua mạng, chứng nhận bồi dưỡng của khóa học
có giá trị trên toàn quốc;
- Học viên được cấp tài liệu học tập, hóa đơn tài chính hợp lệ của đơn vị đào tạo
.

Địa điểm học:
- Khóa học đấu thầu qua mạng tại Đà Nẵng:

-

Địa điểm 1: 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

-

Địa điểm 2: Trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng

Địa điểm 3: Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng, 54 nguyễn Lương Bằng, P.
Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Hình thức đăng ký:
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- Điện thoại: 0236 6274827
- Qua Hotline: MS Thơ ( 0979.177.281) / MS Anh ( 0905.571.229)
- Trực tiếp tại VP Trung tâm Khu A, Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng; 54 nguyễn
Lương Bằng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Qua Email: dut.stic@gmail.com hoặc anhtho251189@gmail.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG

TT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & TƯ VẤN ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TS. Nguyễn Lan
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