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Khóa học  
KỸ NĂNG LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU  

1. Nội dung khóa học 

Người học đứng góc độ nhà thầu xây dựng sẽ được trang bị kiến thức thực tế về những kỹ 

năng nghiệp vụ để lập Hồ sơ dự thầu trên cơ sở các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, những điểm nhấn 

quan trọng trong Hồ sơ dự thầu để đạt được mục đích cao nhất là dành khả năng thắng thầu,.... 

Trong đó, nghiên cứu kỹ các nội dung của Hồ sơ mời thầu về kinh nghiệm, năng lực kỹ 

thuật, tài chính,… để tự kiểm tra năng lực bản thân doanh nghiệp; nghiên cứu bản vẽ thiết kế, bản 

vẽ hiện trạng để lựa chọn biện pháp tổ chức thi công phù hợp. Ngoài ra, tiên lượng mời thầu cũng 

cần phải kiểm tra lại để làm cơ sở xác định giá dự thầu. Bên cạnh đó, quá trình tính toán, xác định 

giá dự thầu sẽ được thực hành bởi phần mềm Dự toán BNSC, là phần mềm đang được áp dụng 

phổ biến, rộng rãi tại hầu hết các doanh nghiệp xây dựng khu vực phía Nam.  

2. Đối tượng: Các bạn sinh viên sắp ra trường các chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng; Quản lý 

xây dựng; Cấp thoát nước; Cầu đường; Kế toán xây dựng; … và tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt 

động đấu thầu xây dựng. 

3. Địa điểm: Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM (190 Võ Văn Ngân - Bình Thọ - Thủ Đức) 

4. Thời gian: 03 buổi (từ 18h00 đến 20h45 các ngày thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7) 

5. Kinh phí: 600.000 đ/học viên/1 khóa (bao gồm Tài liệu, Đĩa CD, Chứng nhận). 

ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẾN 30% KINH PHÍ: 

- Giảm 10% kinh phí nếu đăng ký học trước 10 ngày khai giảng. 

- Giảm 20% kinh phí nếu người học là sinh viên hoặc đăng ký nhóm từ 3 người trở lên 

 

LIÊN HỆ:   ĐOÀN THANH NIÊN & BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG 

Tầng 2, tòa nhà A, 190 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, TP HCM 

https://www.facebook.com/kinhtexaydung.net/ 

Hotline: 0983.777.115 - 0966.966.455 
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