
 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 

 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày  29 /7/2009 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn 

về bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và GSTC xây dựng công trình) 

 

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết) 

I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

1-  Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án ĐTXD công trình  

2-  Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình 

3-  Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

3-  Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình 

4-  Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  

5-  Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ,  quản lý chất lượng, quản lý 

chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác) 

6-  Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình  

1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

2.  Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

-   Thiết kế xây dựng công trình 

-   Giấy phép xây dựng 

-   Quản lý thi công xây dựng công trình 

-   Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng 

3-   Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình 

4- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng 

5- Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết) 

1-  Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 

2-  Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 

3-  Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 

-   Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu 

-   Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

-   Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu 

4- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng 

Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết) 

1) Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng 

2) Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng 

3) Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng 

4) Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng  

5) Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng 

6) Xử lý tranh chấp hợp đồng 

Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) 

1) Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án 

2) Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án 

3) Lập, phê duyệt tiến độ của dự án 



4) Quản lý tiến độ của dự án 

Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết) 

1) Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

- Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng 

- Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng 

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị) 

-  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình 

2) Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng  

- Lập kế hoạch quản lý chất lượng 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng 

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng 

- Các biện pháp kiểm soát chất lượng 

Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết) 

1) Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

2) Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 

3) Lập tổng mức đầu tư  

4) Lập dự toán xây dựng công trình  

5) Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình 

6) Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình  

Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) 

1) Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng 

- Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng 

- Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng  

- Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng 

2) Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro 

- Lập kế hoạch quản lý rủi ro 

- Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro 

- Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng 

Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết) 

1) Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: 

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư 

- Tạm ứng vốn đầu tư 

- Thanh toán khối lượng hoàn thành; 

- Quy trình, thủ tục thanh toán 

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu 

2) Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: 

- Khái niệm và phân loại quyết toán 

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán 

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư 

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu 

Tổng thời lượng khóa học: 48 tiết 

 Kiểm tra trắc nghiệm: 30 phút 

 



 

Ghi chú:  

- Nội dung chương trình và thời lượng nêu trên là yêu cầu tối thiểu 

- Tùy theo yêu cầu của từng khóa học, các cơ sở đào tạo có thể bổ sung, mở rộng thêm các 

chuyên đề khác.    

Các học viên tham gia khoá học trên sau khi hoàn thành khoá học được Cấp chứng nhận: 

Quản lý dự án theo quy định mới của  Thông tư 25/TT/BXD ngày 29/07/2009 (có giá trị trên 

toàn quốc và là điều kiện để tham gia mọi hoạt động QLDA đầu tư XD công trình tại Việt 

Nam). 

 

 

MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày  29/ 7 /2009 

 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và GSTC xây dựng công trình) 

 

a. Mặt trong: 

 
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ….…./QLDA 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

CHỨNG NHẬN  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 

Chứng nhận ông/bà: ............................................................. 

Sinh ngày: ..............tháng............năm...................................  

Nơi sinh: ............................................................................... 

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số                  

/2009/TT-BXD ngày….tháng …năm …. của Bộ Xây dựng. 

Tổ chức từ ngày…...tháng…...năm…………..………….… 

đến ngày..........tháng...........năm……................................... 

Kết quả xếp loại: .................................................................. 

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

                     THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

                (Ký, họ tên và đóng dấu) 

b. Mặt ngoài: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 
 

 

 

 

CHỨNG NHẬN  
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x6 của 

người được 

cấp Giấy 

chứng nhận 

(Dấu nổi 

 của Cơ sở 

đào tạo) 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 

Địa chỉ: Phòng 201-CT2 Tòa nhà FODACON, Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà N 

Hotline: 0976.464688 – 0917.951558 

Email: phongdaotao88@gmail.com : http://pta.edu.vn 

-  

 

 

 


