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Hướng dẫn sử dụng chức năng  

dự thầu thử 

I. Tóm tắt nghiệp vụ 

◈ Đăng nhập 

◈ Dự thầu thử 

II. Nội dung chi tiết 

II.1: Các bước tiến hành đăng nhập 

� Bước 1: Từ màn hình [Trang chủ], người dùng nhấn vào nút [Đăng 

nhập] hoặc nút [Nhà thầu]. 
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� Bước 2: Xuất hiện màn hình đăng nhập, người dùng nhập “Mật 

khẩu” vào (Đây là mật khẩu Chứng thư số của người dùng, đã đặt ở 

bước 3 quy trình đăng ký người dùng Nhà thầu). 

 

� Bước 3: Nhấn nút [Đăng nhập] xuất hiện màn hình lưu Chứng thư số 

(chọn đường dẫn lưu Chứng thư số). 
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� Bước 4: Chọn Chứng thư số. 

 

� Bước 5: Đăng nhập thành công, người dùng nhấn vào nút [Trang 

Chủ] để tiến hành dự thầu thử. 
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II.2 Dự thầu thử 

� Bước 1: Từ màn hình [Trang Chủ], người dùng nhấn vào [HH, XL, 

TV] trong Thông tin đấu thầu --> thông báo mời thầu. 

 

� Bước 2: Người dùng nhấn vào nút [Dự thầu thử]. 
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� Bước 3: Người dùng nhấn vào nút [Tham dự] xuất hiện màn hình 

Dự thầu. 
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� Bước 4: Màn hình nhập giá dự thầu, nếu người dùng không thấy 

xuất hiện dòng chữ màu đỏ ở bên cạnh khi nhập giá dự thầu thì trình 

duyệt IE bị lỗi, không gửi được HSDT, người dùng phải liên lạc ngay 

với bộ phân hỗ trợ khách hàng hoặc vào [Trang Chủ]->[Hướng dẫn 

sử dụng]->[Hướng dẫn sửa lỗi trên máy tính người dùng] để xem 

cách thức xử lý lỗi này. 
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� Bước 5: Nếu ở phần file đính kèm, tên file có xuất hiện chữ 

[fakepath] người dùng phải liên lạc ngay với bộ phân hỗ trợ khách 

hàng hoặc vào [Trang Chủ]->[Hướng dẫn sử dụng]->[Hướng dẫn sửa 

lỗi trên máy tính người dùng] để xem cách thức sử lý lỗi này. 
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� Bước 6: Sau khi nhấn vào nút [Gửi thông tin] Nếu xuất hiện màn 

hình ở dưới thì bạn đã gửi thành công, ngược lại bạn hãy gọi điện 

đến bộ phận Hỗ trợ để được trợ giúp. 

    




