
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2954  /SXD-CCGĐXD 

V/v Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng theo Đề án "Tăng 

cường năng lực kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng ở Việt Nam".  

Cần Thơ, ngày  01  tháng  9  năm 2017 

 Kính gửi: 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Công thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Các đơn vị hoạt động kiểm định trên địa bàn thành phố  

Cần Thơ; 

- Các Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

(LAS-XD) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

   

 Căn cứ Công văn số: 138/CDMI-ĐTSK ngày 14 tháng 8 năm 2017 của 

Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng V/v Tổ chức khóa 

đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo Đề 

án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam", 

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (CDMI) sẽ tổ 

chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

như sau: 

1. Nội dung và thời gian tổ chức:  

  1.1. Nội dung:   

Phụ lục 01: Nội dung chương trình đào tạo Kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng theo Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình 

xây dựng ở Việt Nam". 

  1.2. Thời gian:  

Phụ lục 02: Mẫu danh sách đăng ký tham dự khóa đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ. 

2. Kinh phí đào tạo: do Đề án hỗ trợ (bao gồm chi phí chi trả cho giảng 

viên, thuê hội trường, teabreak cho học viên, in ấn tài liệu cho học viên).  

3. Đối tượng đào tạo: Các cán bộ thuộc các Sở: Xây dựng, GTVT, Nông 

nghiệp và PTNT; các Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, các 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị tư vấn, các phòng Las - XD.  
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Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham dự và gửi danh 

sách về Ban Tổ chức trước ngày khai giảng của từng khóa đào tạo tối thiểu 05 

ngày. Các học viên tham dự cần mang theo 02 ảnh 3x4 để làm chứng nhận cuối 

khóa. Danh sách đăng ký tham dự gửi về:  

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng: 

Số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội  

Điện thoại: 043 978 4605 máy lẻ 183 hoặc 097 9650 508 (chị Mai) 

 Fax: 043 974 6596 Email: daotao.cqm@gmail.com  

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin đề nghị quý cơ quan, đơn 

vị liên hệ trực tiếp Trung tâm CDMI hoặc thông tin về Sở Xây dựng (Chi cục Giám 

định xây dựng) để được hướng dẫn. 

Sở Xây dựng thông báo đến quí cơ quan được biết và thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số: 138/ CDMI-ĐTSK ngày 14 tháng 8 năm 2017) 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SXD (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc SXD; 

- Trang web SXD; 

- Lưu: VT, CCGĐXD, Trung tâm. 

 

 

 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Nhân 
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