
 

 

 
 

HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM  
VIETNAM ENGINEERING CONSULTANT ASSOCIATION 

 

FIDIC YELLOW BOOKS : PLANT AND DESIGN – BUILD 
 
 

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG FIDIC: 

THIẾT BỊ VÀ THIẾT KẾ - XÂY DỰNG  

(QUYỂN SÁCH VÀNG XUẤT BẢN NĂM 1999 VÀ 2017) 
 

Tại Hà Nội, ngày 15 - 16 tháng 5 năm 2018 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 - 19 tháng 5 năm 2018 

  
Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị 

  

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) - thành viên của Hiệp hội 
Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) từ năm 1997, được FIDIC cho phép dịch, phổ biến, 
phối hợp phát hành các ấn phẩm của FIDIC phiên bản tiếng Việt và tổ chức các 
chương trình tập huấn các mẫu hợp đồng FIDIC tại Việt Nam. 

Được sự hỗ trợ của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức khóa 
tập huấn về Điều kiện Hợp đồng FIDIC: Thiết bị và Thiết kế - Xây dựng (Quyển sách 
Vàng xuất bản 1999 và 2017) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí minh. 

1. Nội dung chương trình khoá tập huấn: 

Điều kiện Hợp đồng FIDIC: Thiết bị và Thiết kế - Xây dựng (Quyển sách 
Vàng xuất bản lần thứ nhất năm 1999 và xuất bản lần thứ hai năm 2017).  

2. Đối tượng nên tham dự:  

Các cơ quan quản lý, các tổ chức tài trợ, các Chủ đầu tư, các Ban quản lý, các 
Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty, các doanh nghiệp xây dựng, các doanh nghiệp 
tư vấn xây dựng, các Luật sư, các chuyên gia và các cá nhân có liên quan đến hoạt 
động xây dựng, và quản lý hợp đồng xây dựng.  

3. Giảng viên: Ông Zoltan Zahonyi – Giảng viên của FIDIC, Chủ tịch Ủy ban Hợp 
đồng FIDIC.  

4. Ngôn ngữ: Giảng viên giảng bằng tiếng Anh, có phiên dịch tiếng Việt (phiên dịch 
Cabin). 

5. Tài liệu: Học viên được cấp 

- Tài liệu do giảng viên biên soạn theo nội dung chương trình của FIDIC theo 
Quyển sách Vàng 1999 và 2017 bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

- Điều kiện Hợp đồng Thiết bị và Thiết kế - Xây dựng: 
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CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN  

 
Khóa tập huấn 02 ngày FIDIC Module 1 này được triển khai đặc biệt để tập trung vào 
việc ứng dụng thực tiễn các Điều kiện Hợp đồng FIDIC 1999 Thiết bị và Thiết kế - 
Xây dựng [“Quyển sách Vàng” FIDIC], đặc biệt lưu ý tới những thay đổi và cập nhật 
được giới thiệu trong ấn bản lần thứ hai năm 2017. Khóa tập huấn mang tới cho những 
người tham dự những nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thiết kế & xây dựng đặc biệt 
này, việc sử dụng nó một cách phù hợp và bảo gồm một số các bài tập tình huốn cần 
được thảo luận và giải quyết với sự tham gia tích cực từ phía người tham dự lớp tập 
huấn.  

NGÀY THỨ NHẤT  

7:30 – 8:30: Đăng ký 
8:30 – 8:35: Khai mạc 

Phần 1: Giới thiệu 

8:35 – 10:00 

-  FIDIC, Hiệp hội các Kỹ sư Tư vấn Quốc tế  
-  FIDIC – Sứ mệnh và các hoạt động  
-  Các nguyên tắc cơ bản của FIDIC  
-  Các Điều kiện Hợp đồng FIDIC – Tổng quan  
-  Giải quyết rủi ro trong các Hợp đồng FIDIC   
-  Hỏi đáp    
 

Giải lao  10:00 – 10:15 

Phần 2: Bắt đầu, các Bên, Hồ sơ Hợp đồng [theo Quyển sách Vàng FIDIC (1999)]  

10:15 – 11:30  

-  Quyển sách vàng FIDIC (1999) – những nét đặc trưng cơ bản, áp dụng  
-  Chuẩn bị Hợp đồng Quyển sách Vàng FIDIC (1999)  
-  Cấu trúc các điều kiện hợp đồng (các Điều khoản)  
-  Các Bên và vai trò, trách nhiệm của họ theo các điều kiện của hợp đồng  
-  Hồ sơ Hợp đồng  
-  Yêu cầu của Chủ đầu tư  
-  Các điều khoản được xác định trước  
-  Thầu phụ, chỉ định nhà thầu phụ  
-  Cán bộ và nhân lực 
-  Hỏi đáp  

 



 
Bài tập 1: Lựa chọn Loại Hợp đồng phù hợp   

11:30 – 12:00  

Người tham gia khóa tập huấn sẽ tập hợp thành các nhóm và cùng nhau xem xét các loại 
hình dự án hạ tầng và đề xuất mẫu hợp đồng (FIDIC) phù hợp nhất để áp dụng.  
 
Nghỉ ăn trưa: 12:00 – 13:15 
Phần 3: Quản lý hợp đồng – Chất lượng, Thời gian, Thanh toán, Sai sót và Rủi Ro 

[theo Quyển sách Vàng FIDIC (1999)] 

13:15 – 15:00 

-  Thiết kế của Nhà thầu  
-  Các vấn đề về chất lượng (Thiết bị, vật liệu và nhân lực)  
-  Quản lý thời gian (Bắt đầu, chậm trễ và tạm ngừng)  
-  Hoàn thành và bàn giao  
-  Trách nhiệm đối với những sai sót  
-  Giá hợp đồng/ giá trị hợp đồng được chấp thuận  
-  Quy trình thanh toán  
-  Rủi ro và trách nhiệm, điều kiện bất khả kháng và bảo hiểm  
-  Hỏi đáp   
 

Giải lao: 15:00 – 15:15 

Phần 4: Thay đổi, Điều chỉnh, Khiếu nại, Tranh chấp, tạm ngừng và chấm dứt hợp 
đồng [theo Quyển sách Vàng (1999)]  

15:30 – 17:00  

-  Thay đổi và điều chỉnh  
-  Khiếu nại – những nét chính  
-  Quản lý tranh chấp  
-  Tạm ngừng, chấm dứt hợp đồng  
-  Hỏi đáp    
 

 

NGÀY THỨ HAI 

Phần 5: Giới thiệu chung về những Cập nhật FIDIC 2017  

8:30 – 10:15 

-  Tình hình chung và các thông tin phục vụ cập nhật  
-  Những nét mới, cải tiến trong những cập nhật 2017  
-  Tính chắc chắn và rõ ràng đã được tẵng cường trong cập nhật 2017  
-  Giới hạn về nghĩa vụ và trách nhiệm của các Bên đã được cơ cấu lại 
-  Các trình tự mới trong Khiếu nại và Tranh chấp  
-  Hỏi đáp   

   



Giải lao: 10:15 – 10:30  

Phần 6: Cập nhật Quyển sách Vàng FIDIC 2017 (1) – Vai trò và Nghĩa vụ (Chủ đầu 
tư, Nhà thầu và Kỹ sư tư vấn)  

10:30 – 11:30  

-  Quyền tiếp cận công trường  
-  Dữ liệu công trường và các hạng mục tham chiếu–Sử dụng dữ liệu công trường  
-  Kỹ sư tư vấn và Đại diện của Kỹ sư tư vấn  
-  Chỉ dẫn của Kỹ sư tư vấn  
-  Thỏa thuận hay quyết định   
-  Bảo lãnh thực hiện  
-  Nghĩa vụ đối với an toàn và sức khỏe   
-  Quản lý Chất lượng và các hệ thống kiểm tra sự tuân thủ  
-  Các điều kiện tự nhiện không thể tiên đoán được  
-  Hỏi đáp 
 

Bài tập 2: Kỹ sư tư vấn trong các hành động – các quy định cập nhật 1999 và 2017  
11:30 – 12:00  

Các nhóm sẽ cùng nhau xem xét và so sánh những hành động và trách nhiệm của 
Kỹ sư tư vấn trong ấn bản 1999 và 2017. Những khác biệt này cần phải được xác 
định và thảo luận – dựa trên các tình huống thực tế.   

Nghỉ ăn trưa: 12:00 – 13:15 

Phần 7: Cập nhật Quyển sách vàng FIDIC 2017 (2) – Thiết kế, Quản lý Thời gian 
và các Quy định về thanh toán  

13:15 – 14:30 

-  Nghĩa vụ thiết kế chung và Hồ sơ của Nhà thầu   
-  Bắt đầu và Thời gian Hoàn thành   
-  Kế hoạch thực hiện  
-  Cảnh báo và Gia hạn Thời gian   
-  Tạm ứng  
-  Yêu cầu thanh toán tạm  
-  Cấp chứng nhận thanh toán tạm 
-  Cấp chứng nhận thanh toán cuối cùng  
-  Hỏi đáp     

Giải lao: 14:30 – 14:45  

Phần 8: Cập nhật Quyển sách vàng FIDIC 2017 (3) – Thay đổi, Khiếu nại và 
Tranh chấp  

14:45 – 16:00 
-  Quyền thay đổi  
-  Tư vấn giá trị công trình và trình tự thay đổi  
-  ‘Khiếu nại’ đối với ‘khiếu nại’  
-  Khiếu nại của Chủ đầu tư và Nhà thầu  



-  Khiếu nại đối với thanh toán và/ hoặc gia hạn thời gian – các quy trình cập nhật  
-  Tránh các tranh chấp  
-  Các quy định về tranh chấp được cập nhật   
-  Hỏi đáp 

 
Bài tập 3: Giải quyết các Thay đổi và Khiếu nại theo Quyển sách Vàng 2017  

16:00 – 17:00  

Các nhóm sẽ cùng nhau phân tích tình huống liên quan tới Thay đổi và Khiếu 
nại, theo Quyển sách Vàng ấn bản 2017 – so sánh với ấn bản 1999. 
 
Hỏi đáp và cấp chứng nhận khóa học.  
 

  

–» KẾT THÚC KHÓA TẬP HUẤN «–  



ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC 

Tại Hà Nội, ngày 15-16 tháng 5 năm 2018 
Tại Hồ Chí Minh, ngày 18-19 tháng 5 năm 2018 

 
Tên cơ quan, đơn vị (hoặc cá nhân): ..................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tên cơ quan (Tiếng Anh): ………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….................................................................................... 
Địa chỉ: .................................................................................................................................................................................................................. 
Số điện thoại: .................................................................................... Số Fax: ...................................................................................................... 
Email: .................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
TT 

 
Họ và tên 

Nam/nữ 
Chức vụ/ 

nghề nghiệp chuyên môn 
Số điện thoại  Địa chỉ Email 

Đăng ký 

Tại Hà Nội Tại TPHCM 

        
        
        
        
        

   
Người liên hệ: …………………………………………………………..  ĐT: ………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
Đăng ký trên gửi về về Văn phòng Hiệp hội trước 05/5/2018 theo địa chỉ:                             

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam - Tầng 6 - Cung trí thức Thành phố 
Số 1 Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy – Hà Nội 

Điện thoại: (024) 38218093     Fax: (024) 39740109          Email: vecas95@gmail.com 
Người liên hệ: Phạm Thu Hằng (Ms.): 0903252475, Nguyễn Kim Nhũ (Mr.): 0932253535) 

 


