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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận cơ sở  đào tạo bồi dưỡng  

nghiệp vụ quản lý dự án đấu tư xây dựng công trình 
____________________

 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng 
dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình; 

Căn cứ hồ sơ của cơ sở đào tạo; 
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ 
dự án đầu tư xây dựng công trình: 

1. Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 - Bộ Xây dựng, 
2. Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng (CAC) – Tổng hội Xây dựng Việt 

Nam, 
3. Công ty cổ phần CFTD sáng tạo. 
Điều 2. Các cơ sở có tên nêu tại Điều 1 được sử dụng con dấu nổi theo quy định 

khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các 
quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ 

trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công 



trình xây dựng, các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c); 
- Website Bộ Xây dựng. 
- Sở XD các địa phương. 
- Lưu: VP, HĐXD (NTH). 

     KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG  

 
  

Đã ký 
  Bùi Phạm Khánh 
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