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CHƯƠNG III: TÌM KIẾM THÔNG TIN ĐẤU THẦU 
1. Tìm kiếm trên trang chủ 

Người dùng truy cập http://muasamcong.mpi.gov.vn/  

1.1 Tìm kiếm chính xác 

 Người dùng muốn tìm kiếm chính xác Số TBMT, Tên Dự án, Tên gói thầu…, theo 

các bước như sau: 

 Người dùng nhập “người dùng nhập ký tự cần tìm kiếm” 

 Người dùng gõ tên tìm kiếm chính xác vào “người dùng nhập ký tự cần tìm 

kiếm”, ví dụ “Trang bị 02 xe nâng (Gói thầu số 1)”  sẽ có kết quả như sau 

 

  

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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 Muốn xem chi tiết nhấn vào đường link như trên 
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1.2 Tìm kiếm gần đúng 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Số TBMT,Tên Dự án, Tên gói thầu..., sau đó nhấn nút 

“Tìm kiếm” . 

 
 Muốn xem chi tiết nhấn vào đường link như trên 
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2. Tìm kiếm kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu 

để chuyển đến trang tìm kiếm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 
 Nhập các tiêu chí tìm kiếm KHLCNT 

 Tìm kiếm theo (Loại thông báo, Số KHLCNT,Tên Dự án, Tên Chủ đầu tư, và 

Ngày đăng tải) hoặc tìm chính xác theo số KHLCNT. 

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định như Loại thông báo là Dự án thực và 

Ngày đăng tải là trong 1 tháng gần đây. 

 

 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong Danh sách thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm  
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 Để xem chi tiết thông tin chi tiết về một KHLCNT như hình Dưới. 
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3. Tìm kiếm Thông báo mời sơ tuyển (Tư vấn là Thông báo mời quan tâm) 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu] ->[Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, 

Phi Tư vấn, Hỗn Hợp]->[Thông báo mời sơ tuyển]  

 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm kết quả đấu thầu trực tiếp (theo Loại thông báo, Tên cơ 

quan, Tên gói thầu…) và có thể tìm chính xác theo số TBMST.  

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định như Loại thông báo, Ngày đăng tải, 

Ngày mở sơ tuyển, và Số kết quả/trang. 

 Sau khi nhập xong tiêu chí, nhấn chuột vào nút “Tìm kiếm” 
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 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị hiện trạng sơ tuyển thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm. 

 

 Để xem thông tin chi tiết một TBMST, nhấn chuột vào số TBMST 
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4. Tìm kiếm thông báo mời thầu 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, 

Phi tư vấn, Hỗn hợp] ->[Thông báo mời thầu] 

 Trang Tìm kiếm thông báo mời thầu tự động được hiển thị như hình dưới. 

 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm TBMT (theo Loại thông báo, Hình thức dự thầu, Tên cơ 

quan, Tên gói thầu…) và có thể tìm chính xác theo số TBMT.  

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định bao gồm Loại thông báo, Hình thức 

dự thầu, Tìm kiếm theo Ngày đăng tải, và Số kết quả/trang. 

 Sau khi nhập xong tiêu chí, nhấn nút “Tìm kiếm” 
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 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách TBMT thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm  

 

 Để xem thông tin chi tiết một TBMT, nhấn chuột vào số TBMT cần xem 

 Để in TBMT, nhấn chuột nút “In TBMT” 

 Để quay trở về Danh sách TBMT, nhấn chuột nút “Quay lại”  



 

 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 12 

http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 

 

5. Tìm kiếm thông báo mời thầu quốc tế 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, 

Phi tư vấn, Hỗn hợp]->[Thông báo mời thầu quốc tế].  

 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm TBMT Quốc tế(theo Loại thông báo, Hình thức dự thầu, 

Tên cơ quan, Tên gói thầu…) và tìm chính xác theo số TBMT.  
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 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định bao gồm Loại thông báo, Hình thức 

dự thầu, Tìm kiếm theo Ngày đăng tải, và Số kết quả/trang. 

 Sau khi nhập xong tiêu chí, nhấn chuột nút “Tìm kiếm” 

 

 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách TBMT Quốc tế thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm.  

 

 Để xem thông tin chi tiết một TBMT Quốc tế, nhấn chuột vào số TBMT đó. 

 Để in TBMT, nhấn chuột nút “In TBMT” 

 Để quay trở về Danh sách TBMT, nhấn chuột nút “Quay lại”  
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6. Tìm kiếm thông báo gia hạn – đính chính 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, 

Phi tư vấn, Hỗn hợp]->[Thông báo gia hạn-đính chính].  
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 Nhập các tiêu chí tìm kiếm KHĐT (theo Loại thông báo, Tên Dự án, Tên Chủ đầu 

tư, và Ngày đăng tải) và tìm theo số TBMT. 

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định như Loại thông báo là Dự án thực và 

Ngày đăng tải là trong 1 tháng gần đây.  

 Sau khi nhập xong tiêu chí tìm kiếm, nhấn nút “Tìm kiếm” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Để xem thông tin chi tiết, nhấn chuột vào số thông báo tương ứng 
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 Để in TBMT, nhấn chuột nút “In TBMT” 

 Chú ý thông báo gia hạn – đính chính 
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7. Tìm kiếm thông báo thay đổi – hủy 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, 

Phi tư vấn, Hỗn hợp]->[Thông báo gia hạn-đính chính]. 

 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm TBMT (theo Loại thông báo, Hình thức dự thầu, Tên cơ 

quan, Tên gói thầu…).  

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định bao gồm Loại thông báo, Hình thức 

dự thầu, Tìm kiếm theo Ngày đăng tải, và Số kết quả/trang. 

 Sau khi nhập xong tiêu chí, nhấn chuột nút “Tìm kiếm” 
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 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách TBMT thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Để xem thông tin chi tiết một TBMT, nhấn chuột vào số TBMT đó. 
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 Để in TBMT, nhấn chuột nút “In TBMT” 

 Để quay trở về Danh sách TBMT, nhấn chuột nút “Quay lại” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 20 

http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 

8. Tìm kiếm danh sách ngắn 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, 

Phi tư vấn, Hỗn hợp]->[Danh sách ngắn]  

 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm TBMT (theo Loại thông báo, Hình thức dự thầu, Tên cơ 

quan, Tên gói thầu…).  

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định bao gồm Loại thông báo, Hình thức 

dự thầu, Tìm kiếm theo Ngày đăng tải, và Số kết quả/trang. 

 Sau khi nhập xong tiêu chí, nhấn nút “Tìm kiếm” 
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 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách bên dưới  

 

 Để xem thông tin chi tiết một TBMT, nhấn chuột vào số TBMT tương ứng 

 Để quay trở về Danh sách TBMT, nhấn chuột nút “Quay lại”  
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9. Tìm kiếm kết quả mở thầu điện tử 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư 

vấn]->[Kết quả mở thầu điện tử].  

 

 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm TBMT (theo Loại thông báo, Hình thức dự thầu, Tên cơ 

quan, Tên gói thầu…) và tìm theo số TBMT.  

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định bao gồm Loại thông báo, Hình thức dự 

thầu, Tìm kiếm theo Ngày đăng tải, và Số kết quả/trang. 
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 Sau khi nhập xong tiêu chí, nhấn chuột nút “Tìm” 

 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách tương ứng ở bên dưới  

 Để xem thông tin chi tiết một TBMT, nhấn chuột vào [Hoàn thành mở thầu]. 

 

 Sau khi nhấn chuột vào [Hoàn thành mở thầu] sẽ hiện lên “Biên bản mời thầu” 

như hình dưới. 

 Để in TBMT, nhấn chuột nút “In Biên bản mở thầu” 

 Để quay trở về Danh sách TBMT, nhấn chuột nút “Đóng” 
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10. Tìm kiếm kết quả đấu thầu điện tử 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư 

vấn]->[Kết quả đấu thầu điện tử].  
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 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách kết quả đấu thầu điện tử tương ứng ở bên 

dưới 

 Nhấn vào tên Nhà thầu trúng thầu để xem Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu. 

 

11. Tìm kiếm kết quả đấu thầu trực tiếp 

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, 

Phi tư vấn, Hỗn hợp]->[Kết quả đấu thầu trực tiếp].  

 

 Nhập các tiêu chí tìm kiếm kết quả đấu thầu trực tiếp (theo Loại thông báo, Tên gói 
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thầu, Đóng thầu từ ngày…) và tìm theo số TBMT.  

 Một số tiêu chí tìm kiếm được đặt mặc định như Loại thông báo, Đóng thầu từ 

ngày, và Số kết quả/trang. 

 Sau khi nhập xong tiêu chí, nhấn chuột vào nút “Tìm kiếm” 

 

 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách kết quả đấu thầu trực tiếp thỏa mãn tiêu chí 

tìm kiếm. 

 Nhấn vào tên Nhà thầu trúng thầu để xem Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu. 

 

 Muôn xem chi tiết, nhấn vào nhà thầu trúng thầu để xem kết quả chi tiết. 
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Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 28 

http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 

12. Tìm kiếm hàng hóa trong lĩnh vực hàng hóa 

 Đây là thông tin hàng hóa đã trúng thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống    

 Đường dẫn: [Trang chủ] -> [Thông tin đấu thầu]->[Hàng hóa]->[Tìm kiếm 

hàng hóa]. 

 Nhập từ khóa thuộc lĩnh vực hàng hóa vào ô trông. Sau khi nhập xong từ khóa, nhấn 

chuột vào  nút “Tìm kiếm”. 
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 Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Danh sách hàng hóa ở bên dưới 

 

 Muốn xem chi tiết, người dùng nhấn vào số TBMT.  

 


