
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

TỈNH H ÒA BÌ NH 

Số: 056 /GM–HBBA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hòa Bình, ngày 04 tháng 1 1  năm 2022 
 

GIẤY MỜI 
Tham dự “Khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và các quy định mới 

trong công tác đấu thầu” 

 
Kính gửi: Các doanh nghiệp, hội viên. 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác Hiệp hội năm 2022, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

phía Bắc thuộc Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 

“Khóa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng và các quy định mới trong công 

tác đấu thầu”. 

- Thời gian: (02 ngày), ngày 15, 16 tháng 11 năm 2022 (dự kiến). 

- Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị Diamond - Khách sạn Grand, Đường 

Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình trân trọng kính mời các doanh 

nghiệp, hội viên sắp xếp thời gian tham dự Lớp đào tạo. Xin vui lòng đăng ký 

tham dự (theo mẫu) gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 12/11/2022.  

Thông tin liên hệ: Ms. Thảo - 0856291997; Ms. Thuý - 0969808800 

Trân trọng! 

 

Nơi nhân: 

- Như kính gửi; 
- Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa phía Bắc; (để phối hợp) 

- BCH Hiệp hội; 

- Lưu VP. (PT.80) 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 

 

 

 

 

 

Hà Trung Nguyên 



KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 

 

Thời gian: 15,16/11/2022 (dự kiến) 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Diamond - Khách sạn Grand, Đường Lê Thánh 

Tông, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 

1. Quyền lợi học viên sau đào tạo: 

- Nắm rõ các quy định về đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng; 

- Thực hành trực quan ngay trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Được chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, tình huống thực tiễn về đấu thầu; 

- Giải đáp các tình huống về đấu thầu nói chung và đấu thầu qua mạng nói riêng; 

- Được cấp chứng chỉ, chứng nhận tham gia khóa học; 

- Được hỗ trợ sau khóa học trong quá trình thực hiện đấu thầu qua mạng tại đơn vị. 

2. Giảng viên, chuyên gia 

- Giảng viên, chuyên gia về đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

3. Thủ tục đăng ký: 

- Học viên nộp 02 ảnh 3x4cm (sau ảnh ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ) 

- Học viên nộp 01 bản photo CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu (gửi trực tiếp hoặc 

qua email) 

- Học viên nộp kinh phí trước ngày khai giảng khóa học. 

4. Học phí: 1.200.000 đồng/học viên 



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO  

 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:  

Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................  

Mã số doanh  nghiệp/Mã số thuế: .............................................................................  

Loại hình doanh nghiệp: ...........................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................  

Điện thoại:...............................Fax:............................Email:.................................... 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

Có                                    Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ............................................................  

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: ........................................................................  

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ............................................  

Trong đó, số lao động nữ:  ........................................................................................  

Tổng nguồn vốn năm trước liền kề: ..........................................................................  

Tổng doanh thu năm trước liền kề: ...........................................................................  

4. Doanh nghiệp tự xác định quy mô (tích X vào ô tương ứng) : 

      Doanh nghiệp siêu nhỏ         Doanh nghiệp nhỏ          Doanh nghiệp vừa 

5. Danh sách đăng ký tham gia khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản: 

 

TT 

 

Họ và 

tên 

 

Giới 

tính 

 

Năm 

sinh 

 

Nơi ở 

hiện tại
 

Địa chỉ nơi 

đang công 

tác 

Điện thoại 

liên lạc cá 

nhân 

Chức 

danh, vị 

trí hiện 

tại 

Tên 

khoá/chuyên đề 

đạo tạo đăng ký 

tham gia 

Hình thức 

đào tạo (trực 

tiếp, trực 

tuyến, trực 

tiếp kết hợp 

trực tuyến 

1          

2          

3          

...          

DOANH NGHIỆP CAM KẾT: 

1. Về tính chính xác liên quan đến thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

       ........., ngày..... tháng..... năm..... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP 

                                                                     (Họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu) 


