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BỘ XÂY DỰNG 

  Số: 05/2010/TT-BXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 

 
 
 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn về ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ  

ñịnh giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng  

 

Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về 

quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình;  

Bộ Xây dựng hướng dẫn về ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 

dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng như sau: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

 Thông tư này hướng dẫn hoạt ñộng ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí ñầu tư 

xây dựng công trình.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt ñộng ñào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng; các cơ 

quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

2. Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt 

Nam, người Vi ệt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nguyện vọng 

và có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh tại Điều 20 Nghị ñịnh số 112/2009/NĐ-CP 

ngày 14/12/2009 của Chính phủ.  
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Chương II 

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC, ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN 
 CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

Điều 3. Điều kiện ñể ñược công nhận là cơ sở ñào tạo 

1. Để ñược xem xét, công nhận là cơ sở ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh 

giá xây dựng ngoài việc phải ñáp ứng ñủ yêu cầu theo quy ñịnh tại khoản 1 Điều 

23 Nghị ñịnh 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, các cơ sở ñào 

tạo còn phải ñáp ứng các ñiều kiện cụ thể sau:  

a) Cơ sở vật chất phục vụ ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng: 

ñảm bảo các phòng học có quy mô, tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và 

các phương tiện, thiết bị ñáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập. 

b) Tài liệu giảng dạy: 

- Nội dung tài liệu giảng dạy do cơ sở ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh 

giá xây dựng biên soạn phải phù hợp với chương trình khung theo quy ñịnh tại 

Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Tài liệu giảng dạy phải ghi tên của cơ sở ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

ñịnh giá xây dựng, ñược in, ñóng thành quyển; 

-  Có tối thiểu 3 bộ ñề kiểm tra trắc nghiệm của chương trình ñào tạo bồi 

dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng. 

c) Giảng viên: các giảng viên tham gia giảng dạy phải có trình ñộ từ ñại 

học trở lên. Mẫu kê khai danh sách và thông tin về ñội ngũ giảng viên theo quy 

ñịnh tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

d) Quản lý ñào tạo: 

- Có bộ máy quản lý ñáp ứng ñược yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ 

ñể tổ chức các khoá bồi dưỡng; lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan 

tới công tác ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng; 

- Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng công tác ñào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng; 

- Có người phụ trách khoá học có kinh nghiệm trong việc tổ chức các 

khoá ñào tạo bồi dưỡng hoặc tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực liên quan ñến 

hoạt ñộng xây dựng. 
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Điều 4. Hồ sơ ñăng ký 

1. Đăng ký: các cơ sở có nhu cầu ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng và ñáp ứng ñược ñiều kiện nêu tại Điều 3 của Thông tư này lập hồ sơ 

trình Bộ Xây dựng ñể ñược xem xét, công nhận là cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ 

ñịnh giá xây dựng.  

2. Hồ sơ ñăng ký gồm:  

a) Văn bản ñề nghị ñược công nhận là cơ sở ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

ñịnh giá xây dựng, trong ñó cần thể hiện các thông tin liên quan ñến cơ sở ñào 

tạo như: người ñại diện theo pháp luật, ñịa chỉ liên hệ, số ñiện thoại, email, 

website. 

b) Hồ sơ pháp lý: bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc 

Quyết ñịnh thành lập ñối với các cơ sở không có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh hoặc Quy ñịnh chức năng nhiệm vụ hoặc ñăng ký hoạt ñộng khoa học. 

c) Danh sách giảng viên (Có tờ khai về trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm 

thực tế trong hoạt ñộng nghề nghiệp) kèm theo hợp ñồng giảng dạy hoặc hợp 

ñồng lao ñộng.  

d) Tài liệu giảng dạy do cơ sở ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 

dựng biên soạn phù hợp với chương trình khung theo quy ñịnh và tối thiểu có 3 

bộ ñề kiểm tra trắc nghiệm. 

ñ) Các tài liệu thuyết minh của cơ sở ñào tạo thể hiện việc ñáp ứng ñiều 

kiện nêu tại Điều 3 của Thông tư này. 

 

Điều 5. Thẩm ñịnh và công nhận cơ sở ñào tạo 

1. Thẩm ñịnh: Bộ Xây dựng thành lập Hội ñồng ñể thẩm ñịnh hồ sơ ñăng 

ký của cơ sở ñào tạo. Trước khi họp Hội ñồng, Bộ Xây dựng có thể tổ chức kiểm 

tra trực tiếp năng lực của cơ sở ñào tạo theo nội dung quy ñịnh tại Điều 3 của 

Thông tư này.  

2. Công nhận: căn cứ kết quả thẩm ñịnh, Bộ Xây dựng quyết ñịnh công 

nhận cơ sở ñào tạo ñủ ñiều kiện tổ chức ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng và ñưa lên Website của Bộ Xây dựng. 
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Chương III 

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG 
NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

Điều 6. Tổ chức ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng 

1. Cơ sở ñào tạo thực hiện các quy ñịnh về tổ chức ñào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ như sau: 

a) Thông báo tuyển sinh, yêu cầu ñối với học viên, chương trình và nội 

dung khoá bồi dưỡng, thời gian, ñịa ñiểm, kinh phí và các thông tin cần thiết 

khác. 

b) Bẩy (07) ngày trước ngày khai giảng mỗi khoá ñào tạo bồi dưỡng phải 

gửi văn bản thông báo về Sở Xây dựng nơi dự kiến tổ chức khóa học về: ñịa 

ñiểm, thời gian, số lượng học viên, giảng viên tham gia khóa ñào tạo bồi dưỡng. 

Trường hợp có thay ñổi kế hoạch thì cơ sở ñào tạo phải thông báo kịp thời về Sở 

Xây dựng nơi dự kiến tổ chức khóa học.  

c) Phổ biến nội quy, quy ñịnh của khoá học và cung cấp ñầy ñủ tài liệu 

của khóa học cho học viên trong ngày khai giảng. 

d) Tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình ñảm bảo về nội dung 

và thời gian không ít hơn 56 tiết cho mỗi khóa bồi dưỡng; ñảm bảo giảng viên 

lên lớp ñúng như danh sách ñã ñăng ký; tổ chức kiểm soát thời gian học của học 

viên. 

ñ) Tổ chức thi, kiểm tra và ñánh giá, xếp loại kết quả học tập ñể cấp 

chứng nhận cho học viên. 

e) Lấy ý kiến ñóng góp của học viên về khóa học. 

g) Gửi Quyết ñịnh cấp chứng nhận và danh sách học viên ñược cấp chứng 

nhận, báo cáo việc thực hiện kế hoạch thay ñổi (nếu có) về Sở Xây dựng nơi tổ 

chức khoá học trong thời gian không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học. 

2. Các khóa ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng phải ñược tổ 

chức tập trung; ñảm bảo ñủ thời gian, nội dung theo quy ñịnh của chương trình 

khung. Khuyến khích cơ sở ñào tạo mở rộng nội dung của từng chuyên ñề và bổ 

sung thêm các chuyên ñề nâng cao cho khóa học. Số lượng học viên không ñược 

quá 150 học viên cho 01 lớp học ñể ñảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập. 
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3. Trường hợp ñã có chứng nhận của các chương trình ñào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ khác thì học viên ñược miễn tham dự các chuyên ñề ñã học tại các 

chương trình ñào tạo bồi dưỡng nêu trên với ñiều kiện nội dung và thời lượng là 

tương ñương so với quy ñịnh tại Thông tư này. Cơ sở ñào tạo kiểm tra, lưu giữ 

bản sao chứng nhận của học viên và chịu trách nhiệm ñối với quyết ñịnh cho 

phép học viên ñược miễn các chuyên ñề này. 

4. Mức thu học phí và việc quản lý, sử dụng học phí do cơ sở ñào tạo 

quyết ñịnh trên cơ sở ñảm bảo bù ñắp ñược chi phí hợp lý của khóa học. 

Điều 7. Hội ñồng ñánh giá kết quả học tập và xét cấp chứng nhận 

Thủ trưởng các cơ sở ñào tạo quyết ñịnh thành lập Hội ñồng ñánh giá kết 

quả học tập, ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng ñể ñiều hành công tác tổ 

chức ñào tạo bồi dưỡng, ñánh giá kết quả kiểm tra, xếp loại cuối khóa và xét cấp 

chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng cho học viên.  

Điều 8. Cấp chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 
dựng 

1. Học viên tham gia khóa ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñảm bảo thời 

gian theo quy ñịnh và có kết quả học tập ñược Hội ñồng ñánh giá từ ñạt yêu cầu 

trở lên mới ñược cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng. Cơ sở 

ñào tạo phải có sổ theo dõi, quản lý việc cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 

ñịnh giá xây dựng của ñơn vị mình.  

2. Cơ sở ñào tạo có trách nhiệm in, quản lý chứng nhận bồi dưỡng nghiệp 

vụ ñịnh giá xây dựng. Nội dung, hình thức, quy cách của chứng nhận bồi dưỡng 

nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục số 3 ban hành kèm 

theo Thông tư này.  

Điều 9. Cấp lại chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 
dựng 

1. Người ñã ñược cấp chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng có thể ñề nghị cơ sở ñào tạo cấp lại chứng nhận trong các trường hợp 

chứng nhận bị rách nát hoặc bị mất.  

2. Người xin cấp lại chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng phải làm ñơn ñề nghị kèm theo ảnh gửi ñến cơ sở ñào tạo và phải nộp 

chi phí cho cơ sở ñào tạo theo quy ñịnh. 
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3. Cơ sở ñào tạo ñã cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ lần ñầu cho học 

viên căn cứ hồ sơ gốc ñể thực hiện cấp lại chứng nhận. Nội dung chứng nhận 

cấp lại ñược ghi ñúng như bản cấp lần ñầu. 

Điều 10.  Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ 
chế chính sách ñầu tư xây dựng 

1. Mục ñích: nâng cao kiến thức cho các cá nhân ñã có chứng chỉ kỹ sư 

ñịnh giá hạng 2 và là ñiều kiện ñể ñề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá hạng 1. 

2. Điều kiện của cơ sở ñào tạo: cơ sở ñào tạo ngoài việc ñáp ứng ñiều 

kiện năng lực quy ñịnh tại Điều 3 của Thông tư này còn phải ñáp ứng các ñiều 

kiện sau: 

a) Tài liệu: có Tài liệu giảng dạy phù hợp với quy ñịnh theo chương trình 

khung quy ñịnh tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.  

b) Giảng viên: có tối thiểu 03 giảng viên trực thuộc là kỹ sư ñịnh giá hạng 

1 và ñã tham gia giảng dạy ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng. 

 c) Thời lượng ñào tạo: không ít hơn 14 tiết. 

3. Tổ chức ñào tạo: cơ sở ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý 

chi phí và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng thực hiện theo các quy ñịnh về tổ 

chức ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; ñánh giá kết quả học tập; xét cấp, 

cấp lại chứng nhận bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ như quy ñịnh tại Điều 6, 7, 8, 

9 của Thông tư này. 

4. Giấy chứng nhận: giấy chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp 

vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng theo mẫu quy ñịnh tại 

Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 11. Lưu trữ hồ sơ 

Cơ sở ñào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ sau mỗi khoá học ít nhất là 

5 năm ñể phục vụ cho công tác kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền và việc cấp lại giấy chứng nhận cho học viên, bao gồm: 

1. Danh sách, hồ sơ nhập học của học viên, quyết ñịnh và danh sách học 

viên ñược cấp chứng nhận (họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, trình ñộ chuyên môn, 

ñịa chỉ liên hệ, nơi thường trú) cho từng khoá học, kết quả ñiểm kiểm tra có xác 

nhận của cơ sở ñào tạo. 
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2. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy cho mỗi khóa học bao gồm: 

họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, trình ñộ chuyên môn, ñịa chỉ liên hệ, nơi công 

tác. 

3. Sổ gốc ký nhận, quản lý cấp chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 

ñịnh giá xây dựng, chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý 

chi phí và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng. 

Chương IV 

TỔ CHỨC CẤP CHỨNG CHỈ  KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG  

Điều 12. Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng 

1. Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Số chứng chỉ và lần cấp chứng chỉ. 

b) Các thông tin về cá nhân của người ñược cấp chứng chỉ. 

c) Trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo. 

d) Hạng kỹ sư ñịnh giá xây dựng. 

ñ) Trách nhiệm của người ñược cấp chứng chỉ. 

2. Mẫu chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 

số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng có 

kích thước 85 mm x 125 mm, bìa cứng màu xanh ñậm, trong ruột có 2 trang màu 

trắng.  

3. Cách ñánh số chứng chỉ và lần cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng 

như sau: 

a) Số chứng chỉ bao gồm 2 nhóm số: 

- Nhóm số thứ nhất: theo số mã ñiện thoại của ñịa phương (tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương); 

- Nhóm số thứ hai: số thứ tự của chứng chỉ gồm có 4 chữ số. 

Hai nhóm số ñược nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-). 

b) Lần cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng: 

- Cấp lần ñầu: ghi là cấp lần ñầu; 

- Cấp lại: ghi theo số lần cấp lại. 
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Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá  xây dựng  

1. Người ñề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng gửi  01 bộ hồ sơ 

theo quy ñịnh tại Điều 14 của Thông tư này tới Sở Xây dựng nơi ñăng ký cấp 

chứng chỉ. 

2. Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu 

thiếu hoặc không hợp lệ. 

3. Trong thời gian tối ña 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở Xây dựng xem xét cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng theo ñúng quy 

ñịnh tại Thông tư này. 

4. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng thực 

hiện theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 

Điều 14. Hồ sơ ñề nghị cấp và nâng hạng chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây 
dựng 

1. Hồ sơ ñề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng hạng 2 bao gồm: 

a) Đơn ñề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng theo mẫu quy ñịnh 

tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư  này. 

b) 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính ñến ngày ñề nghị cấp 

chứng chỉ. 

c) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc ñể ñối chiếu) các 

văn bằng, giấy chứng nhận ñã qua ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 

dựng, chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người ñề nghị cấp chứng 

chỉ. 

d) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan ñến hoạt ñộng tư 

vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục số 

6 ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp 

quản lý hoặc của chủ ñầu tư. 

2. Hồ sơ ñề nghị nâng hạng kỹ sư ñịnh giá xây dựng từ hạng 2 lên hạng 1 

bao gồm: 

a) Đơn ñề nghị nâng hạng kỹ sư ñịnh giá xây dựng theo mẫu quy ñịnh tại 

Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính ñến ngày ñề nghị 

nâng hạng. 
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c) Bản sao chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy 

ñịnh tại khoản 3 Điều 20 Nghị ñịnh 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của 

Chính phủ). 

d) Chứng nhận tham gia khoá ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản 

lý chi phí và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng. 

ñ) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan ñến hoạt ñộng tư 

vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình kể từ khi ñược cấp chứng chỉ kỹ 

sư ñịnh giá xây dựng hạng 2 theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục số 6 ban hành kèm 

theo Thông tư này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của 

chủ ñầu tư. 

3. Hồ sơ ñề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá hạng 1 khi chưa có chứng 

chỉ kỹ sư ñịnh giá hạng 2 (Đối với các trường hợp ñáp ứng quy ñịnh tại khoản 3 

Điều 20 Nghị ñịnh 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ) bao gồm 

các tài liệu như quy ñịnh tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư này. 

Điều 15. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng 

1. Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñược cấp lại trong các trường hợp 

chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất. 

2. Điều kiện ñể ñược cấp lại chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng: 

 a) Có ñơn ñề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng theo mẫu 

quy ñịnh tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này; 

 b) Chứng chỉ cũ ñối với trường hợp bị rách nát.  

 c) Nộp lệ phí theo quy ñịnh. 

3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ: 

a) Người xin cấp lại chứng chỉ nộp hồ sơ theo các ñiều kiện quy ñịnh tại 

khoản 2 Điều này. Cơ quan cấp chứng chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư ñịnh 

giá xây dựng cho các cá nhân ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh. Thời gian cấp lại trong 

vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Nội dung của chứng chỉ cấp lại ñược ghi ñúng như chứng chỉ cũ. 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người ñược cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh 
giá xây dựng 

1. Người ñược cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng có các quyền sau: 
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 a) Được thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng 

công trình phù hợp với hạng kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñược cấp. 

b) Được ký chủ trì trong hồ sơ sản phẩm của các công việc tư vấn quản lý 

chi phí ñầu tư xây dựng công trình. 

c) Được thực hiện các quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Người ñược cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng có các nghĩa vụ 

sau: 

 a) Chịu trách nhiệm trước người sử dụng lao ñộng, chủ ñầu tư và pháp 

luật về kết quả hoạt ñộng theo nội dung hợp ñồng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư 

xây dựng công trình ñã ký kết. 

 b) Hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình ñúng với  

hạng kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñược cấp. 

 c) Không ñược cho người khác thuê, mượn chứng chỉ ñể hành nghề. 

 d) Không ñược tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ. 

 ñ) Không ñược vi phạm các yêu cầu về ñạo ñức nghề nghiệp. 

 e) Hàng năm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt ñộng tư vấn về 

các hoạt ñộng có liên quan ñến tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công 

trình sau khi ñược cấp chứng chỉ. Nội dung thông tin cung cấp theo mẫu quy 

ñịnh tại Phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư này. 

g) Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra 

khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

3. Đối với các cá nhân chưa có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng, chưa có chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñược tham gia các hoạt 

ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình nhưng không ñược ký 

chủ trì vào các hồ sơ sản phẩm của hoạt ñộng này. 

Chương V 

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, BÁO CÁO, KI ỂM TRA VÀ X Ử LÝ VI PH ẠM 

Điều 17. Quản lý hoạt ñộng ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 
dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng  

1. Bộ Xây dựng: 
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a) Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt ñộng ñào tạo bồi dưỡng nghiệp 

vụ ñịnh giá xây dựng, ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và 

cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng. 

b) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh về ñào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng, ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi 

phí và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây 

dựng. 

c) Xử lý theo thẩm quyền ñối với các vi phạm trong hoạt ñộng ñào tạo bồi 

dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng, ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản 

lý chi phí và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá 

xây dựng. 

2. Sở Xây dựng: 

a) Thanh tra, kiểm tra việc ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 

dựng, ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính 

sách ñầu tư xây dựng của các cơ sở ñào tạo trên ñịa bàn. 

b) Cung cấp thông tin cho các ñối tượng liên quan về việc cấp chứng chỉ 

kỹ sư ñịnh giá xây dựng. 

c) Tiếp nhận hồ sơ ñăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng và cấp 

chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng cho các cá nhân có ñủ ñiều kiện theo ñúng 

quy ñịnh. 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.  

ñ) Lưu giữ hồ sơ theo quy ñịnh hiện hành. 

e) Thu hồi chứng chỉ, xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý các vi phạm của cá nhân có chứng chỉ trong quá trình tham gia 

hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình. 

Điều 18. Xử lý vi phạm 

1. Các hình thức vi phạm của cơ sở ñào tạo: cho thuê mượn tư cách pháp 

nhân; rút ngắn thời lượng của chương trình, không tổ chức cho học viên làm bài 

kiểm tra; giảng viên không ñáp ứng yêu cầu quy ñịnh; không công khai các nội 

dung cần thiết cho học viên khi thông báo tuyển sinh; không có quy trình quản 

lý; không thành lập Hội ñồng ñánh giá kết quả học tập; không gửi văn bản thông 

báo cho Sở Xây dựng trước khi tổ chức khóa học; không gửi Quyết ñịnh cấp 

chứng nhận và danh sách học viên ñược cấp chứng nhận về Sở Xây dựng; không 



 
 

12 
 

gửi báo cáo ñịnh kỳ về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng; không lưu trữ hồ sơ học 

viên sau khoá học; vi phạm các quy ñịnh khác của Thông tư này. 

2. Xử lý vi phạm ñối với cơ sở ñào tạo: tuỳ mức ñộ vi phạm mà cơ sở ñào 

tạo có thể bị xử lý theo các hình thức: nhắc nhở, khắc phục hậu quả vi phạm, bồi 

thường thiệt hại, tạm ñình chỉ, thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn Quyết ñịnh 

công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng. Người ñứng ñầu cơ sở 

ñào tạo và cá nhân liên quan tuỳ mức ñộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

3. Xử lý vi phạm về cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá 

a) Người ñược cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng sẽ bị thu hồi chứng 

chỉ khi vi phạm một trong các trường hợp sau ñây: 

 - Tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ; 

 - Vi phạm ñạo ñức nghề nghiệp;  

 - Sau 3 năm liên tục không hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây 

dựng công trình. 

 b)  Các tổ chức, cá nhân có liên quan ñối với việc cấp chứng chỉ kỹ sư 

ñịnh giá xây dựng nếu vi phạm các quy ñịnh của Thông tư này thì tuỳ mức ñộ vi 

phạm, ngoài việc bị xử lý theo quy ñịnh của Thông tư này có thể bị xử lý kỷ 

luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp 

luật. 

4. Thẩm quyền xử lý vi phạm: 

a) Bộ Xây dựng có thẩm quyền: 

- Quyết ñịnh yêu cầu khắc phục hậu quả vi phạm, tạm ñình chỉ, thu hồi có 

thời hạn hoặc vĩnh viễn Quyết ñịnh công nhận cơ sở ñào tạo; thông báo trên 

trang thông tin ñiện tử của Bộ Xây dựng về sai phạm của cơ sở ñào tạo; 

- Thu hồi Quyết ñịnh công nhận ñủ ñiều kiện tổ chức ñào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng nếu cơ sở ñào tạo không tổ chức ñược khoá ñào tạo 

bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng nào trong thời gian 24 tháng tính từ 

ngày ký Quyết ñịnh công nhận.  

b) Sở Xây dựng có thẩm quyền: 
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- Nhắc nhở bằng văn bản ñối với các vi phạm của cơ sở ñào tạo tại ñịa 

phương và báo cáo về Bộ Xây dựng;  

- Tuyên huỷ giấy chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây 

dựng, ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính 

sách ñầu tư xây dựng của cá nhân nếu phát hiện sai phạm của cơ sở ñào tạo 

trong việc cấp chứng nhận, hoặc kiến nghị hình thức xử lý sai phạm khác báo 

cáo Bộ Xây dựng; 

-  Thu hồi chứng chỉ, xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý các vi phạm trong hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây 

dựng công trình. 

Điều 19. Chế ñộ báo cáo 

1. Định kỳ 6 tháng một lần, cơ sở ñào tạo phải báo cáo bằng văn bản kết 

quả ñào tạo bao gồm các nội dung: khoá ñào tạo; số lượng, danh sách học viên 

trích ngang (Họ tên, năm sinh, nơi thường trú, ...) tham gia ñã ñược cấp Giấy 

chứng nhận hoàn thành khoá ñào tạo về Sở Xây dựng nơi ñặt trụ sở chính và nơi 

tổ chức ñào tạo. 

2. Định kỳ mỗi năm một lần, cơ sở ñào tạo phải báo cáo về Bộ Xây dựng 

bằng văn bản và qua trang thông tin ñiện tử (Website) của Bộ Xây dựng bao 

gồm: số lượng khoá ñào tạo và số lượng học viên tham gia hoặc báo cáo ñột xuất 

theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. 

3. Định kỳ mỗi năm một lần, Sở Xây dựng phải báo cáo bằng văn bản và 

qua trang thông tin ñiện tử (Website) của Bộ Xây dựng về kết quả cấp, thu hồi 

chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng, kết quả tuyên hủy giấy chứng nhận ñào tạo 

hoặc báo cáo ñột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. 

4. Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng có trách nhiệm cập nhật danh sách 

cơ sở ñào tạo ñược công nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng, 

ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách ñầu 

tư xây dựng, thông tin về cơ sở ñào tạo, cá nhân vi phạm ñể ñăng tải trên trang 

thông tin ñiện tử của Bộ Xây dựng. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 20. Xử lý chuyển tiếp  

1. Các cơ sở ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng ñã ñược Bộ 

Xây dựng công nhận trước khi Thông tư này có hiệu lực vẫn ñược tiếp tục tổ 

chức ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng, nhưng phải có trách nhiệm 

hoàn thiện, bổ sung các ñiều kiện theo quy ñịnh của Thông tư này và báo cáo về 

Bộ Xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ thời ñiểm Thông tư này có hiệu lực.  

2. Các khóa ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng ñang tiến 

hành trước thời ñiểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục sử dụng chương trình 

ñào tạo theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và 

văn bản số 734/BXD-VP ngày 21/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố 

chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng của Bộ Xây dựng. 

3. Các khóa ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng triển khai 

sau thời ñiểm có hiệu lực của Thông tư này thì sử dụng chương trình ñào tạo 

theo quy ñịnh tại Thông tư này. 

4. Các chứng nhận ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng do các 

cơ sở ñào tạo ñã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị 

sử dụng. 

5. Các chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñã cấp trước khi Thông tư này 

có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng. 

6. Việc cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñối với những hồ sơ ñề 

nghị cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng nộp trước thời ñiểm Thông tư này 

có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy ñịnh trước khi Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. Đối với các hồ sơ ñề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây 

dựng nộp sau thời ñiểm có hiệu lực của Thông tư này thì việc cấp chứng chỉ 

thực hiện theo quy ñịnh của Thông tư này. 

Điều 21. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010 và thay thế 

cho các văn bản sau:  
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a) Quyết ñịnh số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành Chương trình khung ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng. 

b) Văn bản số 734/BXD-VP ngày 21/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố những Nội dung cơ bản của Tài liệu ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh 

giá xây dựng. 

c) Quyết ñịnh số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng. 

d) Quyết ñịnh số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc ñính chính Quyết ñịnh số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban 

hành chương trình khung ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng và 

Quyết ñịnh số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng.  

ñ) Quyết ñịnh số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về sửa ñổi, bổ sung những nội dung cơ bản của tài liệu ñào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá 

xây dựng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi 

ý kiến về Bộ Xây dựng ñể xem xét, giải quyết. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (ñể báo cáo); 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội;    
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Các Tập ñoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;  
- Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng; 
- Cơ quan Trung ương của các ñoàn thể; 
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL – BTP, Công báo; 
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD; 
- Lưu: VP, PC, Vụ KTXD, Viện KTXD, T300. 

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Tr ần Văn Sơn 
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Phụ lục số 1 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG  

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 

Chương trình ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng bao gồm 9 

chuyên ñề với thời lượng 56 tiết, cụ thể như sau: 

Chuyên ñề 1: Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình theo quy ñịnh hiện 
hành (8 tiết)  

 
I. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan ñến ñầu tư 
xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật 
Đất ñai) 

 1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng 
 1.1 Phạm vi, ñối tượng và kết cấu của Luật Xây dựng 
 1.2. Hoạt ñộng xây dựng 
 1.3. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng 

 2. Những nội dung cơ bản của của Luật Đất ñai liên quan tới hoạt ñộng xây dựng 

 2.1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
 2.2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 

 
2.3. Về giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất ñể thực hiện dự án 
ñầu tư xây dựng công trình 

 2.4. Tài chính về ñất ñai và giá ñất 

 
2.5. Thu hồi ñất, bồi thường, tái ñịnh cư liên quan tới dự án ñầu tư xây dựng 
công trình 

 2.6. Quản lý nhà nước về ñất ñai 
 3. Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư liên quan ñến hoạt ñộng xây dựng 
 3.1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng  
 3.2. Hình thức ñầu tư 
 3.3. Thủ tục về ñầu tư khi triển khai dự án 
 3.4. Quản lý nhà nước về ñầu tư 

 4. Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu liên quan tới hoạt ñộng xây dựng 

 4.1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
 4.2. Quy ñịnh chung về ñấu thầu 
 4.3. Các chủ thể tham gia ñấu thầu 
 4.4. Nội dung quản lý nhà nước về ñấu thầu 
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 II. Trình t ự lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư xâydựng công trình 

 1. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C 
 1.1. Xác ñịnh chủ ñầu tư xây dựng công trình 
 1.2. Báo cáo ñầu tư xây dựng công trình 
 1.3. Lấy ý kiến chấp thuận về quy hoạch 
 1.4. Lập dự án ñầu tư xây dựng công trình 
 1.5. Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng công trình 
 1.6. Phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình 
 2. Lập thẩm ñịnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình 
 2.1. Phạm vi áp dụng các công trình lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật 
 2.2. Nội dung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình 
 2.3. Thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình 
 3. Điều chỉnh dự án ñầu tư xây dựng công trình 
 3.1. Các trường hợp ñược ñiều chỉnh 
 3.2. Thẩm quyền ñiều chỉnh và tổ chức ñiều chỉnh 
 III. T ổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình 
 1. Các hình thức quản lý dự án 
 1.1. Trường hợp chủ ñầu tư trực tiếp quản lý dự án 
 1.2. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án 
 2. Các yêu cầu nội dung về quản lý dự án 
 2.1. Quản lý khối lượng, quản lý chi phí 
 2.2. Quản lý chất lượng xây dựng công trình 
 2.3. Quản lý tiến ñộ thi công xây dựng công trình 
 2.4. Quản lý an toàn lao ñộng trên công trường xây dựng 
 2.5. Quản lý môi trường xây dựng 
 IV. Quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình 

 

1. Khái niệm chi phí ñầu tư xây dựng công trình 
2. Quá trình hình thành giá xây dựng công trình 
3. Nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng 
4. Nguyên tắc quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình 

 5. Quản lý tổng mức ñầu tư 
 6. Quản lý dự toán công trình 
 7. Quản lý ñịnh mức xây dựng 
 8. Quản lý giá xây dựng công trình 
 9. Quản lý chỉ số giá xây dựng 
 10. Quản lý hợp ñồng xây dựng 
 11. Quản lý thanh toán, quyết toán vốn ñầu tư 
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V. Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình ñầu tư xây dựng công 
trình 

 
1. Các quy ñịnh chung về ñiều kiện năng lực ñối với tổ chức và cá nhân khi tham 
gia hoạt ñộng xây dựng 

 
2. Điều kiện năng lực hành nghề xây dựng ñối với cá nhân tham gia hoạt ñộng 
xây dựng 

 3. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt ñộng xây dựng của tổ chức 
 
Chuyên ñề 2: Phương pháp xác ñịnh tổng mức ñầu tư và ñánh giá hiệu quả ñầu 
tư dự án ñầu tư xây dựng công trình (8 tiết) 
 I. Phương pháp xác ñịnh tổng mức ñầu tư của dự án 
 1. Một số vấn ñề chung về tổng mức ñầu tư 
 1.1. Khái niệm và vai trò của tổng mức ñầu tư  
 1.2. Nội dung và cơ cấu các thành phần chi phí của tổng mức ñầu tư 
 1.3. Nguyên tắc xác ñịnh tổng mức ñầu tư 
 1.4.  Yêu cầu của công việc tính toán 
 2. Một số phương pháp xác ñịnh tổng mức ñầu tư   

 2.1. Phương pháp xác ñịnh TMĐT theo thiết kế cơ sở của dự án ñầu tư  

 
2.2. Phương pháp xác ñịnh TMĐT theo diện tích hoặc công suất sử dụng của 
công trình và giá xây dựng tổng hợp 

 
2.3. Phương pháp xác ñịnh TMĐT theo số liệu của các dự án có chỉ tiêu kinh tế 
- kỹ thuật tương tự  

 2.4. Kết hợp các phương pháp ñể xác ñịnh tổng mức ñầu tư  
 3. Phân tích mức ñộ áp dụng của các phương pháp  
 II. Phương pháp xác ñịnh hiệu quả ñầu tư của dự án 
 1. Khái niệm hoạt ñộng ñầu tư và hiệu quả ñầu tư của dự án 
 1.1. Khái niệm về hoạt ñộng ñầu tư  
 1.2. Các ñặc trưng cơ bản của hoạt ñộng ñầu tư  
 1.3. Hiệu quả của dự án ñầu tư 
 1.4. Phân tích ñánh giá hiệu quả dự án 

 2. Xác ñịnh các yếu tố làm căn cứ phân tích, tính toán kinh tế- tài chính dự án  

 2.1. Tổng mức ñầu tư  
 2.2. Lập kế hoạch ñầu tư  
 2.3. Lập kế hoạch hoạt ñộng 
 2.4.  Kế hoạch khấu hao và xử lý các khoản thu hồi 
 2.5. Vốn lưu ñộng  
 2.6. Kế hoạch trả nợ  
 3. Xác ñịnh các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính dự án 
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 3.1. Báo cáo tài chính trong phân tích, ñánh giá hiệu quả dự án 
 3.2. Xác ñịnh các chỉ tiêu kinh tế- tài chính dự án ñầu tư  
 4. Phân tích và ñánh giá các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của dự án ñầu tư 

 5. So sánh các kết quả và lựa chọn phương án  

 III. Gi ới thi ệu phương pháp xác ñịnh suất vốn ñầu tư  
 1. Một số vấn ñề chung về suất vốn ñầu tư  
 1.1. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của suất vốn ñầu tư 
 1.2.  Nội dung kinh tế của chỉ tiêu suất vốn ñầu tư 
 1.3. Phân loại suất vốn ñầu tư 

 
2. Phương pháp và các bước tiến hành tính toán suất vốn ñầu tư xây dựng công 
trình  

 2.1. Một số quan ñiểm cơ bản 
 2.2. Các căn cứ tính toán suất vốn ñầu tư 
 2.3. Các bước tiến hành xác ñịnh suất vốn ñầu tư 
 IV. Phương pháp xác ñịnh chỉ số giá xây dựng 
 1. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số giá 
 2. Phân loại chỉ số giá xây dựng 
 2.1. Chỉ số giá xây dựng công trình 
 2.2. Các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí 
 2.3. Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí 
 2.4. Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu 
 3. Nguyên tắc và phương pháp xác ñịnh chỉ số giá xây dựng công trình 
 3.1. Nguyên tắc tính toán chung 
 3.2. Các căn cứ xác ñịnh chỉ số giá xây dựng 
 3.3. Phương pháp xác ñịnh chỉ số giá xây dựng công trình 
 V. Giới thi ệu phương pháp xác ñịnh ñộ dài thời gian xây dựng 
 1. Vai trò và ý nghĩa của ñộ dài thời gian xây dựng 
 2. Các phương pháp xác ñịnh ñộ dài thời gian xây dựng công trình 
 
Chuyên ñề 3: Phương pháp xác ñịnh ñịnh mức, ñơn giá xây dựng công trình (12 
tiết) 
 I. Phương pháp lập ñịnh mức xây dựng công trình 
 1. Hệ thống ñịnh mức xây dựng 
 1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật  
 1.2. Định mức tỷ lệ 
 2. Phương pháp lập ñịnh mức dự toán xây dựng công trình 
 2.1. Trình tự lập ñịnh mức dự toán xây dựng công trình 

 2.2. Lập ñịnh mức dự toán mới cho công tác xây dựng chưa có ñịnh mức  
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 2.3. Vận dụng có ñiều chỉnh các ñịnh mức dự toán công tác xây dựng ñã có 
 2.4. Áp dụng ñịnh mức dự toán công tác xây dựng ñã có 

 3. Những tài liệu cần thiết phục vụ lập ñịnh mức dự toán xây dựng công trình  

 II. Phương pháp xác ñịnh ñơn giá xây dựng công trình 
 1. Khái niệm, yêu cầu và phân loại ñơn giá xây dựng công trình 
 1.1. Khái niệm ñơn giá xây dựng công trình 
 1.2. Yêu cầu ñối với ñơn giá xây dựng công trình 
 1.3. Phân loại ñơn giá xây dựng công trình 
 2. Phương pháp lập ñơn giá xây dựng công trình 
 2.1. Đối với ñơn giá chi tiết xây dựng công trình 
 2.2. Đối với ñơn giá tổng hợp xây dựng công trình  

 III. Ph ương pháp xác ñịnh giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công 
công trình 

 
1. Một số lý luận chung về giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây 
dựng công trình 

 1.1. Khái niệm máy và thiết bị thi công 

 
1.2. Khái niệm và vai trò của giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây 
dựng công trình 

 2. Phương pháp xác ñịnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 
 2.1. Trình tự xác ñịnh 

 
2.2. Phương pháp xác ñịnh giá ca máy mới ñối với các loại máy và thiết bị chưa 
có giá ca máy 

 3. Phương pháp xác ñịnh giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình  
 3.1. Trình tự xác ñịnh 

 
3.2. Nội dung và phương pháp xác ñịnh giá thuê máy và thiết bị thi công xây 
dựng công trình 

 
4. Các ví dụ tính toán giá ca máy và giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng 
công trình 

 IV. Phương pháp xác ñịnh chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng công trình 

 1. Một số vấn ñề chung liên quan ñến chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng công trình 
 1.1. Khái niệm về hoạt ñộng tư vấn ñầu tư xây dựng công trình 
 1.2. Phân loại hoạt ñộng tư vấn 
 1.3. Nội dung chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng công trình 
 1.4. Các quy ñịnh hiện hành liên quan ñến quản lý chi phí tư vấn 
 2. Phương pháp xác ñịnh chi phí tư vấn 
 2.1. Xác ñịnh theo ñịnh mức chi phí tư vấn (tỉ lệ %) ñược công bố 
 2.2. Xác ñịnh theo dự toán 
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3. Sử dụng các phương pháp trên ñể xác ñịnh chi phí tư vấn trong tổng mức ñầu 
tư, dự toán công trình 

 3.1. Xác ñịnh chi phí tư vấn trong tổng mức ñầu tư của dự án 
 3.2. Xác ñịnh chi phí tư vấn trong dự toán công trình 

Chuyên ñề 4: Phương pháp ño bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết) 

 I. Phương pháp ño bóc khối lượng  

 
1. Khái niệm về ño bóc khối lượng xây dựng và vai trò của việc ño bóc khối 
lượng trong việc ñịnh giá xây dựng 

 1.1. Khái niệm  
 1.2. Vai trò của việc ño bóc khối lượng trong việc ñịnh giá xây dựng 
 2. Phương pháp ño bóc khối lượng xây dựng công trình 
 2.1. Nguyên tắc ño bóc khối lượng xây dựng công trình 

 2.2. Trình tự triển khai công tác ño bóc khối lượng xây dựng công trình 

 2.3. Một số quy ñịnh cụ thể khi ño bóc khối lượng xây dựng công trình 

 II. Ki ểm soát chi phí theo các giai ñoạn ñầu tư xây dựng công trình 

 1. Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí ñầu tư xây dựng công trình 
 1.1. Khái niệm 
 1.2. Vai trò 
 2.  Mục ñích và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí 
 3. Điều kiện cần thiết ñể thực hiện quá trình kiểm soát chi phí 
 4. Nội dung kiểm soát chi phí ñầu tư xây dựng công trình 
 4.1. Kiểm soát chi phí  trong giai ñoạn trước xây dựng  
 4.2. Kiểm soát chi phí trong giai ñoạn thực hiện xây dựng công trình 
 5. Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí ñầu tư xây dựng công trình 
 5.1. Hình thức tổ chức kiểm soát chi phí 
 5.2. Trách nhiệm của chủ ñầu tư ñối với việc kiểm soát chi phí 
 5.3. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn kiểm soát chi phí 

Chuyên ñề 5: Phương pháp xác ñịnh dự toán xây dựng công trình (4 tiết) 

 I. Khái ni ệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình 
 1. Khái niệm 
 2. Nội dung 
 3. Vai trò 
 II. Phương pháp xác ñịnh dự toán xây dựng công trình 
 1. Nguyên tắc xác ñịnh 

 
2. Phương pháp xác ñịnh các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công 
trình 
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 2.1. Xác ñịnh chi phí xây dựng 
 2.2. Xác ñịnh chi phí thiết bị 
 2.3. Xác ñịnh chi phí quản lý dự án 
 2.4. Xác ñịnh chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng  
 2.5. Xác ñịnh chi phí khác  
 2.6. Xác ñịnh chi phí dự phòng 
 III. Qu ản lý dự toán xây dựng công trình 
 1. Thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình 
 1.1. Nội dung thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình 
 1.2. Thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình 
 2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 

Chuyên ñề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây dựng (4 tiết) 

  1. Mục ñích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây dựng 
  2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây dựng 
  3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây dựng 

- Lập, trình kế hoạch ñấu thầu, hồ sơ mời thầu 
- Tổ chức ñấu thầu, ñánh giá hồ sơ dự thầu 
- Phê duyệt và công bố kết quả ñấu thầu 

  - Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp ñồng 
 

 
Chuyên ñề 7: Quản lý hợp ñồng trong hoạt ñộng xây dựng (8 tiết) 

A. Những quy ñịnh chung 
 I. Những vấn ñề chung về hợp ñồng trong hoạt ñộng xây dựng 
 II. Các loại hợp ñồng xây dựng  
 1. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt ñộng xây dựng cần thực hiện 

 1.1. Hợp ñồng tư vấn xây dựng 
 1.2. Hợp ñồng thi công xây dựng công trình  
 1.3. Hợp ñồng cung cấp thiết bị công nghệ 

 1.4. Hợp ñồng thiết kế thi công xây dựng công trình  

 1.5. Hợp ñồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ 
 1.6. Hợp ñồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình  

 
1.7. Hợp ñồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công 
trình. 

 1.8. Hợp ñồng chìa khoá trao tay 
 2. Theo giá hợp ñồng 
 2.1. Hợp ñồng trọn gói 
 2.2. Hợp ñồng theo giá cố ñịnh 
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2.3. Hợp ñồng theo ñơn giá ñiều chỉnh 
2.4. Hợp ñồng theo thời gian 
2.5. Hợp ñồng theo tỷ lệ phần trăm 

 III. Nguyên tắc ký kết hợp ñồng xây dựng 

 
IV. Nguyên tắc thực hiện hợp ñồng xây dựng 
V. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp ñồng xây dựng  
VI. Quản lý thực hiện hợp ñồng xây dựng 

B. Những quy ñịnh cụ thể 

 I. Các thông tin về Hợp ñồng xây dựng 

 1. Thông tin về hợp ñồng xây dựng 
 2. Căn cứ ký kết hợp ñồng 

 
3. Hồ sơ hợp ñồng xây dựng 
4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong hợp ñồng xây dựng 

 
II. N ội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến ñộ thực 
hiện 

 1. Nội dung và khối lượng công việc của hợp ñồng xây dựng 

 
2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp ñồng 
xây dựng 

 3. Thời gian và tiến ñộ thực hiện hợp ñồng xây dựng 

 
III. Giá h ợp ñồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp ñồng 
xây dựng 

 1. Giá hợp ñồng xây dựng 
 2. Bảo ñảm thực hiện hợp ñồng xây dựng và bảo lãnh thực hiện hợp ñồng 
 3. Tạm ứng hợp ñồng xây dựng 
 4. Thanh toán hợp ñồng xây dựng 
 5. Hồ sơ thanh toán 

 
6. Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp ñồng xây dựng 
7. Quyết toán hợp ñồng xây dựng 

 8. Thanh lý hợp ñồng xây dựng 
 IV. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp ñồng xây dựng 
 1. Quyền và nghĩa vụ chung của bên giao thầu và bên nhận thầu 
 2. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn 
 3. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn 
 4. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng công trình 
 5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình 
 6. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp thiết bị công nghệ 
 7. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu cung cấp thiết bị công nghệ 
 8. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu EPC 
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 9. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC 
 10. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu trong hợp ñồng chìa khoá trao tay 
 11. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu hợp ñồng chìa khoá trao tay 
 V. Điều chỉnh giá và ñiều chỉnh hợp ñồng xây dựng 
 1. Nguyên tắc ñiều chỉnh giá và ñiều chỉnh hợp ñồng xây dựng 
 2. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp ñồng xây dựng 
 3. Điều chỉnh giá hợp ñồng xây dựng 
 4. Điều chỉnh hợp ñồng xây dựng 
 5. Điều chỉnh tiến ñộ thực hiện hợp ñồng xây dựng 
 VI. T ạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp ñồng xây dựng 
 1. Tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp ñồng xây dựng 
 2. Chấm dứt (huỷ bỏ) hợp ñồng xây dựng  
 3. Thưởng hợp ñồng, phạt vi phạm hợp ñồng 
 4. Trách nhiệm do vi phạm hợp ñồng 
 VII. Khi ếu nại và giải quyết tranh chấp hợp ñồng xây dựng 
 1. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp ñồng xây dựng 
 2. Giải quyết tranh chấp hợp ñồng 
 VIII. Các n ội dung khác của hợp ñồng 
 1. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp ñồng xây dựng 
 2. Hợp ñồng thầu phụ 
 3. An toàn lao ñộng, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 
 4. Điện, nước và an ninh công trường  
 5. Vận chuyển thiết bị công nghệ 
 6. Rủi ro và bất khả kháng 

Chuyên ñề 8: Thanh toán, quyết toán vốn ñầu tư xây dựng công trình (4 tiết) 

 I. Thanh toán vốn ñầu tư 
 1. Các yêu cầu cơ bản  
 22..  HHồồ  ssơơ,,  tthhủủ  ttụụcc,,  tthhẩẩmm  qquuyyềềnn  ttrroonngg  tthhaannhh  ttooáánn  vvốốnn  ññầầuu  ttưư  
 II II ..  QQuuyyếếtt   ttooáánn  vvốốnn  ññầầuu  ttưư  
 11..  CCáácc  yyêêuu  ccầầuu  ccơơ  bbảảnn  
 2. Nội dung, hồ sơ, thẩm quyền thẩm tra báo cáo quyết toán 
 2.1. Nội dung báo cáo quyết toán 
 2.2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán 
 2.3. Hồ sơ trình duyệt quyết toán 
 2.4. Thẩm quyền thẩm tra quyết toán 
 3. Kiểm toán, quyết toán vốn ñầu tư 
 4. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành  
 4.1. Nội dung thẩm tra 
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4.2. Trình tự thẩm tra và nội dung của báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự 
án hoàn thành 

 5. Phê duyệt quyết toán  
 5.1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán 
 5.2. Quản lý quyết ñịnh phê duyệt quyết toán 
 6. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán 
 6.1. Xác ñịnh chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán 

 6.2. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán 
 6.3. Nội dung chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán 
 7. Thời hạn quyết toán  
 8. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành 
 8.1. Trách nhiệm của chủ ñầu tư 
 8.2. Trách nhiệm của các nhà thầu 

 8.3. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn ñầu tư 

 8.4. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán 
 8.5. Trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
 8.6. Trách nhiệm của  các bộ, ngành, ñịa phương 
 8.7. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp 

 
III. H ướng dẫn phương pháp quy ñổi chi phí dự án ñầu tư xây dựng công 
trình t ại thời ñiểm bàn giao ñưa vào sử dụng  

 1. Các yêu cầu, nguyên tắc 
 2. Phương pháp quy ñổi  
 2.1. Căn cứ quy ñổi  
 2.2. Trình tự quy ñổi 
 2.3. Phương pháp quy ñổi  
 2.4. Quy ñổi chi phí ñền bù giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư  

 
2.5. Quy ñổi chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng và chi phí 
khác  

 IV. Xác ñịnh giá trị tài sản bàn giao ñưa vào sử dụng 
 1. Các yêu cầu chung 
 2. Các quy ñịnh cụ thể về xác ñịnh giá trị tài sản bàn giao ñưa vào sử dụng 
 2.1. Tài sản cố ñịnh 
 2.2. Tài sản lưu ñộng 
 2.3. Báo cáo xác ñịnh giá trị tài sản bàn giao ñưa vào sử dụng 
  
Chuyên ñề 9: Thảo luận và kiểm tra ñánh giá kết quả ñào tạo (4 tiết) 
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Phụ lục 2 
MẪU KÊ KHAI DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN V Ề ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 
 
 
(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO) 
 

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN V Ề ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 
 

 
 

STT 
 

Họ và 
tên 

 

Năm 

sinh 

 

 
Quốc 
tịch 

 
Chức 

vụ, nơi 
công 
tác 

 
Trình ñộ  
chuyên 
môn 

 
Kinh 

nghiệm 
nghề 

nghiệp 
 

 
Địa 
chỉ 
liên 
hệ  

 
Giảng 

các 
chuyên 

ñề 

(1) (2) 
 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 
 

 
 

       

 

 

 

 

Đại diện hợp pháp của cơ sở ñào tạo 
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và ñóng dấu) 
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Phụ lục 3 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA  

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 

 
 
 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Số:.........../ĐTBDKT 

 
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH 
 KHÓA  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG  

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 
 

 
Cấp cho ông/bà: ......................................... 
Sinh ngày:....tháng............năm........... 
Nơi thường trú: .......................................... 
 
Đã hoàn thành khoá ñào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng do (tên cơ sở 
ñào tạo) ......................................................... 
.......................................................................
.......................................................................
.... 
tổ chức từ ngày...tháng...năm...ñến 
ngày...tháng...năm...tại......(nơi tổ chức ñào 
tạo) 
Xếp loại: ...................................................... 

                         

   ........., ngày ...... tháng ...... năm ........  
                 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

                                     (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 
 
 
 

 

Ghi chú:    
1. Giấy chứng nhận ñã hoàn thành khoá ñào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá xây dựng có kích thước 
210mmx150mm .  
2. Chứng nhận có 2 mặt: mặt ngoài nền màu nâu ñỏ, chữ vàng; mặt trong nền màu trắng, có hình lô gô 
của cơ sở ñào tạo, chữ ñen. 

 

 

 

Ảnh 3x4 
(ñóng dấu 
của cơ sở 
ñào tạo) 
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Phụ lục 4 
MẪU CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 
            

TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ 
 
 
 
 
 

CHỨNG CHỈ 
KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

 
 
 
 
 

Số chứng chỉ : (*)       
                        Lần cấp: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin cá nhân của người ñược cấp chứng 
chỉ: 
- Số CMND (hoặc hộ chiếu) 
- Ngày cấp:                          Nơi cấp: 
- Quốc tịch: 
 
 
 
- Số chứng chỉ : (*)       
- Lần cấp: 

Trang bìa 1 (màu xanh ñậm) 
 

Trang 2 (màu trắng) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ 

     - Cấp cho ông/bà: 
     - Ngày tháng năm sinh: 
     - Nơi thường trú: 
     - Trình ñộ chuyên môn: 
 
    Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá hạng: 
    
 
 
 
      

           ........., ngày ..... tháng ..... năm .....                                               
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ 

                               (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 

 
 

 
Trách nhiệm của người  
ñược cấp chứng chỉ 

 
     - Hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây 
dựng công trình theo qui ñịnh.  
     - Không ñược tẩy xoá, sửa chữa nội dung chứng 
chỉ. 
     - Không ñược cho thuê, mượn chứng chỉ này ñể 
hành nghề. 
 

Trang 3 (màu trắng) 
 

Trang 4 (màu xanh ñậm) 

- Ghi chú: (*) Số chứng chỉ ghi theo ví dụ sau: chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng cấp ở 
Hà Nội ghi là: 04-0001; tại TPHCM ghi là: 08-0001...vv.  

- Kích thước: 85 mm x 125 mm 

ảnh 3x4 của 
người ñược cấp 

chứng chỉ 
(ñóng dấu nổi 

của cơ quan cấp 
chứng chỉ) 
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Phụ lục 5 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG  
 

Kính gửi: Sở Xây dựng...................................... 
 

1. Tên cá nhân: 
2. Ngày, tháng, năm sinh:  
3. Nơi sinh: 
4. Quốc tịch: 
5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 
6. Nơi thường trú:    

- Số ñiện thoại liên hệ: 
- Email: 
- Website: 

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 
8. Trình ñộ chuyên môn: 

  - Văn bằng chuyên môn ñã ñược cấp; 
- Giấy chứng nhận ñã qua ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ñịnh giá 

xây dựng ñã ñược cấp. 
 9. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian ñã hoạt ñộng trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng công trình; 
- Những công việc liên quan ñến tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây 

dựng công trình ñã thực hiện.  
Đề nghị ñược cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng hạng: ... 

 Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong ñơn này và cam kết 
hành nghề theo ñúng chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá ñược cấp và tuân thủ các quy 
ñịnh của pháp luật có liên quan. 
 

 
 

Người làm ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

Lần ñăng ký 
cấp chứng chỉ 
..................... 
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Phụ lục 6 
BẢN KHAI KINH NGHI ỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 
 

1. Họ và tên: 
2. Quá trình hoạt ñộng liên quan ñến tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây 

dựng công trình (khai rõ thời gian, ñơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi 
phí ñầu tư xây dựng công trình ñã thực hiện và loại công trình): 
 
 
Số 
TT 

 
Thời gian 

(Tháng – năm) 

 
Tên và loại công 

trình 

 
Nội dung công việc liên quan ñến 
hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu 
tư xây dựng công trình  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này 
 
 
Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý 

trực tiếp hoặc của chủ ñầu tư 
(Ký và ñóng dấu) 

Người kê khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 7 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng...................................... 

 
1. Tên cá nhân: 
2. Ngày, tháng, năm sinh:  
3. Nơi sinh: 
4. Quốc tịch: 
5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 
6. Nơi thường trú:    

- Số ñiện thoại liên hệ: 
- Email: 
- Website: 

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 
8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian ñã hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng 
công trình (kể từ thời ñiểm ñược cấp chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng 
hạng 2 ñến thời ñiểm xin nâng hạng); 

- Những công việc liên quan ñến hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí 
ñầu tư xây dựng công trình ñã thực hiện;  
9. Giấy chứng nhận tham gia khoá ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 
quản lý chi phí và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng. 
Đề nghị ñược nâng kỹ sư ñịnh giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư ñịnh giá 

xây dựng hạng 1. 
 Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong ñơn này và cam kết 
hành nghề theo ñúng chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñược cấp và tuân thủ 
các quy ñịnh của pháp luật có liên quan. 
 
 Người làm ñơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 

 
 

Lần ñăng ký 
cấp chứng chỉ 
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Phụ lục 8 
CÁC THÔNG TIN V Ề CÁ NHÂN CỦA KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 
 

 
1. Tên cá nhân: 
2. Nơi thường trú:    

- Số ñiện thoại liên hệ: 
- Email: 
- Website: 

3. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 
4. Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng số: 
5. Cơ quan cấp chứng chỉ: 
6. Hạng kỹ sư ñịnh giá xây dựng hiện tại: 
7. Ngày, tháng, năm ñược chuyển hạng: 
8. Trình ñộ chuyên môn: 

  - Văn bằng, chứng chỉ ñã ñược cấp. 
 9. Những công việc liên quan ñến hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư 
xây dựng công trình ñã thực hiện ñến thời ñiểm cập nhật thông tin (ñịa chỉ công 
trình nơi hoạt ñộng tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình, cấp công 
trình, loại công việc tư vấn quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình ñang thực 
hiện...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 
 

Phụ lục 9 
MẪU BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO  

VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG  
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 
Kính gửi:  ........... 

 
 

- Tên ñầy ñủ của cơ sở ñào tạo: ………………………………………………………………………………….…….. 
- Tên tiếng Anh: (nếu có) ………………………………………………………………………………….….…. 
- Địa chỉ:……………………………………………………………………….….…. 
- Điện thoại:  ………………………………….………………………….........................  

 - Fax: ……………………………………………………….......................................................................................... 
- Đại diện pháp nhân : ………………………………………………………………………………………… 

 
THÔNG TIN V Ề CÁC KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÃ TỔ CHỨC 

(Từ ngày... tháng .... năm .... ñến ngày... tháng......... năm ......) 
 

Xếp loại 

STT 

Tên 
khóa 
học 
(báo 

cáocho 
từng 
khóa) 

Thời 
gian 

 tổ chức 
(từ .... 
ñến .....) 

Địa 
ñiểm tổ 

chức 

Số 
lượng 
học 
viên 
tham 
gia 

Số 
lượng 
học 
viên 
ñược 
cấp 

chứng 
nhận 

Giỏi Khá Trung 
bình 

Ghi 
chú 

1          
2          

Tổng cộng       
 

- Các thông tin, ý kiến khác về chương trình:  
……………………………………………………………………………………………… 

- Đề xuất, kiến nghị : 
………………..........................................................................................................................................................................................................
.. 
 

 Đại diện hợp pháp của cơ sở ñào tạo 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh và ñóng dấu) 
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Phụ lục 10 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ 

QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ C Ơ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 

Chương trình khung ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí 
và cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng bao gồm 04 chuyên ñề với thời lượng 14 
tiết; cụ thể như sau: 
 

Chuyên ñề 1: Nâng cao kỹ năng lập, thẩm tra tổng mức ñầu tư, ñánh giá 
hiệu quả ñầu tư (4 tiết): 

  I. Kỹ năng lập tổng mức ñầu tư các dự án có quy mô lớn, có yêu cầu kỹ 
thuật phức tạp hoặc có tầm quan trọng quốc gia; 

 II. Kỹ năng thẩm tra tổng mức ñầu tư các dự án nói trên. 
III. K ỹ năng ñánh giá hiệu quả dự án ñầu tư xây dựng công trình: 
1. Vai trò ý nghĩa của việc ñánh giá rủi ro của dự án; 
2. Giới thiệu nội dung của phương pháp phân tích, ñánh giá rủi ro của dự án; 
3. Kỹ năng ñánh giá hiệu quả các dự án có quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật 

phức tạp hoặc có tầm quan trọng quốc gia. 
 

Chuyên ñề 2: Nâng cao kỹ năng quản lý và kiểm soát chi phí ñầu tư xây 
dựng công trình (4 tiết): 

I. Kinh nghiệm của Quốc tế trong quản lý và kiểm soát chi phí các dự án 
quy mô lớn; 

II. Nâng cao kỹ năng quản lý và kiểm soát chi phí ñầu tư xây dựng công 
trình các dự án có quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp; 

 
Chuyên ñề 3:  Cập nhật các cơ chế chính sách ñầu tư xây dựng (4 tiết): 
I. Các quy ñịnh mới liên quan ñến lựa chọn nhà thầu trong hoạt ñộng xây 
dựng; 
II. Những quy ñịnh mới về cơ chế, chính sách quản lý dự án ñầu tư xây dựng 

công trình; 
III.  Những ñổi mới về cơ chế, chính sách liên quan ñến quản lý chi phí ñầu tư 

xây dựng công trình. 
 
Chuyên ñề 4: Thảo luận và kiểm tra ñánh giá kết quả ñào tạo (2 tiết). 
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Phụ lục 11 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH 

KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHI PHÍ  
VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 

 
 
 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Số:.........../ĐTBDNC 

 
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH 
 KHÓA  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG 

CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ 
CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG  
 
Cấp cho ông/bà: .............................................. 
Sinh ngày: ............tháng............năm........... 
Nơi thường trú: ........................................... 
 
Đã hoàn thành khoá ñào tạo bồi dưỡng nâng 
cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính 
sách ñầu tư xây dựng do (tên cơ sở ñào 
tạo)...................................................................
.........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . 
tổ chức từ ngày...tháng...năm...ñến 
ngày...tháng...năm...tại......(nơi tổ chức ñào 
tạo) 
Xếp loại: ....................................................... 

                         

   ........., ngày ...... tháng ...... năm ........  
                 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

                                            (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 
 
 
 

 
Ghi chú:    
1. Giấy chứng nhận ñã hoàn thành khoá ñào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ 
chế chính sách ñầu tư xây dựng có kích thước 210mmx150mm .  
2. Chứng nhận có 2 mặt: mặt ngoài nền màu ñỏ, chữ vàng; mặt trong nền màu trắng, có hình lô gô của 
cơ sở ñào tạo, chữ ñen. 
 
 

Ảnh 3x4 
(ñóng dấu 
của cơ sở 
ñào tạo) 
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Phụ lục 12 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI  

CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD 

 ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY D ỰNG 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng...................................... 

 
1. Tên cá nhân: 
2. Ngày, tháng, năm sinh:  
3. Nơi sinh: 
4. Quốc tịch: 
5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 
6. Nơi thường trú:    

- Số ñiện thoại liên hệ: 
- Email: 
- Webside: 

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có): 
8. Số chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñã ñược cấp: 
9. Lý do xin cấp lại: 
Đề nghị ñược cấp lại chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng hạng: ... 

 Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong ñơn này và cam kết 
hành nghề theo ñúng chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá xây dựng ñược cấp và tuân thủ 
các quy ñịnh của pháp luật có liên quan. 
 
 Người làm ñơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 

 

Lần ñăng ký cấp 
lại chứng chỉ 


