
 

                      BỘ XÂY DỰNG 
                           --------------- 
                             Số: 1062/TB/CT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------o0o----------- 
             Hà Nội,  ngày 06 tháng 11 năm 2009 

 
 

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

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
 
 

              Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 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 12/7/2009 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 và 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 cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:  

   Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội 

 Điều 2: Cơ sở có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định tại Thông tư 

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 ở điều 1 và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


