
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC 
“HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MẪU GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ TƯ VẤN” 

 (Quyển sách Trắng 2017)  

Trực tuyến nền tảng Zoom Webinar – Ngày 04 & 05 tháng 3 năm 2022 

 

                                                    NGÀY THỨ NHẤT 

BUỔI SÁNG: 8h30 – 12h00 

7:45 - 8:30  Các học viên tham dự xác nhận, truy cập thiết bị trực tuyến. 

8:30 -8:35  Khai mạc khóa tập huấn 

Phần  1: Tổng quan và nguyên tắc áp dụng hiệu quả mẫu hợp đồng FIDIC. 

-  Quá trình phát triển;  
-  Cấu trúc, đặc trưng chính của các mẫu Hợp đồng FIDIC; 
-  Nguyên tắc áp dụng và lựa chọn mẫu hợp đồng phù hợp; 
-  Sự khác biệt chính giữa Quyển sách Trắng phiên bản 2006 và 2017;  
-  Cấu trúc của Quyển sách Trắng 2017; 

 
Giải lao:  10h00 – 10h15 
 

Phần 2:  Thỏa thuận Dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 
FIDIC 2017) – Quy định chung và Vai trò, trách nhiệm của các Bên 

-  Quy định Chung:  định nghĩa; diễn giải, Thông báo và cách trao đổi thông tin khác; 
Luật và ngôn ngữ, Thay đổi về luật ; Chuyển nhượng và hợp đồng tư vấn phụ; Sở 
hữu Trí tuệ;  Bảo mật; Các quy định khác. 

-  Vai trò và Trách nhiệm của các Bên: 
 + Khách hàng/Chủ đầu tư: thông tin; Quyết định; Thu xếp tài chính. 
 + Nhà tư vấn: Phạm vi dịch vụ; Chuẩn mực cẩn trọng; Nhân lực;  
    Quản lý xây dựng. 

Câu hỏi và trả lời  

BUỔI CHIỀU: 13h30 - 17h00  

Phần 3: Thỏa thuận Dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 
FIDIC 2017)  – Quản lý xây dựng theo Hợp đồng xây dựng FIDIC;  Bắt đầu công việc 
và Hoàn thành; Thay đổi dịch vụ;  

-  Vai trò Nhà tư vấn theo Quyển Đỏ FIDIC 2017, Quyển Vàng FIDIC 2017; 
Giải lao: 15h00 – 15h15 
 

-  Bắt đầu công việc và Hoàn thành Dịch vụ: Thỏa thuận hợp đồng; Kế hoạch thực 
hiện; Chậm trễ; Sự việc Bất thường.  

 

        -  Thay đổi dịch vụ: Thay đổi; Định giá Thay đổi. 
Nghiên cứu tình huống 

                                                        

 

 

 



NGÀY THỨ HAI 

BUỔI SÁNG:  08h30 – 12h00 

 

Phần 4: Thỏa thuận Dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 
FIDIC  2017)  -  Tạm ngừng Dịch vụ và Chấm dứt Thỏa thuận; Thanh toán 

-  Tạm ngừng và tác động của Tạm ngừng Dịch vụ;  
-  Chấm dứt và tác động của Chấm dứt Thỏa thuận; 
-  Thanh toán và các thủ tục. 

Giải lao: 10h00 – 10h15                      

Phần 5 :  Thỏa thuận Dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà tư vấn (Quyển sách Trắng 
FIDIC  2017) - Trách nhiệm pháp lý; Bảo hiểm; Tranh chấp và Trọng tài 

-  Trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm; Giới hạn trách nhiệm pháp lý 
-  Bảo hiểm;  
-  Quy trình giải quyết tranh chấp; Người Phân xử, thủ tục ban hành Quyết định Phân 

xử 

Các câu hỏi và trả lời 

Nghiên cứu tình huống 
 

BUỔI CHIỀU:  13h30 – 17h00 

Phần 6: Thỏa thuận Tư vấn phụ - Ấn bản FIDIC  2017  
-  Cấu trúc; 

-  Các đặc trưng chính: Khách hàng, Nhà tư vấn và Tư vấn phụ; Vai trò/thẩm quyền 
của Khách hàng; 

-  Quy định chung; 

-  Nhà tư vấn và Tư vấn phụ;  

-  Thay đổi dịch vụ; 

-  Tạm ngừng / Chấm dứt Thỏa thuận 

-  Thanh toán 

Giải lao:  15:00 – 15:15 
 

Phần 7:  Mô hình Thỏa thuận Liên danh (Tổ hợp) giữa các Nhà tư vấn - Ấn bản 
FIDIC 2017 

-  Cấu trúc; 

-  Điều kiện chung của Thỏa thuận: Quy định chung; Liên danh – phương thức hoạt 
động; Quản lý tài chính của Liên danh; Giải quyết tranh chấp trong Liên danh;   

 

Trao đổi cuối khóa tập huấn: Hướng dẫn ghi nhớ của FIDIC về tác động của dịch 
COVID – 19 đối với Dịch vụ tư vấn trong Hợp đồng xây dựng và Thỏa thuận  

(tháng 9/2021) 
 

KẾT THÚC KHÓA TẬP HUẤN 
 


