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I. GIỚI THIỆU  

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng, Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia nâng dung lượng Tải file E-HSMT, E-HSDT lên 300MB. 

Yêu cầu bắt buộc: 

- Hệ thống mạng của đơn vị phải mở cổng 2100 và dải cổng 8000 đến 8999 (Hỗ 

trợ đồng thời giao thức UDP và TCP). 

- Người dùng phải cài đặt Phần mềm Tải file dung lượng lớn theo hướng dẫn 

bên dưới. 

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

1. Đường dẫn và giải nén tệp tin 

- Người dùng truy cập vào: http://muasamcong.mpi.gov.vn -> Hướng dẫn sử 

dụng -> 1. Điều kiện hạ tầng CNTT và Cài đặt phần mềm -> Hướng dẫn cài 

đặt phần mềm Tải file dung lượng lớn 

 

 
 

- Tải tệp tin “HuongDanCaiDat_TaiFileLon.rar” về máy tính, sau đó tiến hành 

giải nén tệp tin trên.  

2.  Cài đặt Java 

Trường hợp máy tính người dùng chưa cài đặt Java 1.8 trở thì thực hiện theo 

hướng dẫn sau: 

- Tại thư mục giải nén ở trên, Click chọn file “JavaSetup8u221_2.exe”  
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- Màn hình Java SE Runtime Environment xuất hiện, Click chọn “Yes”. 

 

 

- Chọn  “Install” để bắt đầu tiến trình cài đặt. 
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- Sau khi tiến trình cài đặt kết thúc, hộp thoại thông báo cài đặt java thành công 

xuất hiện, Click chọn “Close”. 

 

 

3. Cài đặt cấu hình  

Người dùng có thể chọn một trong hai cách sau:  

Cách 1: Cài đặt tự động  

- Tại thư mục giải nén ở trên, Click chọn file “java_exception_sites.bat”:  

 

 
 

Cách 2: Cài đặt thủ công 

Một số môi trường máy tính, người dùng thực hiện theo Cách 1 không thành công 

hoặc muốn kiểm tra xem cài đặt Cách 1 đã thành công chưa thì làm theo hướng dẫn 

dưới đây: 

- Truy cập “Control panel” trên máy tính người dùng, Màn hình “All control anel 

items” xuất hiện, trên thanh công cụ tìm kiếm nhập “java” để tìm kiếm => Click 

chọn biểu tượng java khi có kết quả tìm kiếm xuất hiện.  
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- Màn hình java hiện ra, chọn Tab “Security” => Tích chọn “Enable Java 

content for brower and Web Start application” => Tích chọn “High” => 

Chọn “Edit Site List”. 
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- Màn hình “Exception site List” hiển thị -> Chọn “Add” => Sau đó, add lần 

lượt từng đường link dưới đây vào danh sách Location: 

    http://muasamcong.mpi.gov.vn                         

   http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/js/uploadfile/FileCatalystApplets.jar    

    http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/* 

   http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082 

   http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/js/uploadfile/FileCatalystApplets.jar   

   http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081/* 

   http://muasamcong.mpi.gov.vn:8081 
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III. LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG 

Trong quá trình Tải file E-HSMT, E-HSDT, nếu gặp màn hình dưới thì thực hiện 

theo hướng dẫn sau: 

- Trường hợp xuất hiện hộp thoại “Do you want to run this application”, người 

dùng tích chọn “Accept the risk and want to run this application” => Click 

chọn “ Run” 

 
 

- Trường hợp xuất hiện hộp thoại “Allow access to the following application 

from this web site?” , người dùng tích chọn “Do not show this again for this 

app and web site” => Click chọn “Allow” 
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IV. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG 
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