NỘI DUNG:
Bài 1. Giới thiệu chung

Bài 2. Xác định dự án
Bài 3. Lập kế hoạch thực hiện dự án
Bài 4. Các công cụ phục vụ quản lý dự án
Bài 5. Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án
Bài 6. Kết thúc dự án
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BÀI 2. XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
1. Xác định mục đích và mục tiêu dự án

2. Làm tài liệu Phác thảo dự án
3. Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án
4. Kết luận
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CÁC MỤC TIÊU
Sau khi kết thúc phần này bạn sẽ:

Hiểu được sự cần thiết của việc xác định được mục đích công việc
Lập được một hồ sơ ban đầu về dự án
Hiểu biết về quan hệ các bên liên quan dự án
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1. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU DỰ
ÁN
Mục đích (Goals) là những mô tả dự án sẽ đạt tới cái
gì. Mục đích nói chung không đo được.

Mục tiêu (Objectives) là các tập hợp con (có thể đo
được) của mục đích. Việc đạt tới một mục tiêu sẽ nói

lên rằng việc đạt tới các mục đích tổng thể của dự án
đã đi đến mức nào.

Xác định mục đích
và mục tiêu dự án
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GIÁ TRỊ CỦA CÁC MỤC
TIÊU RÕ RÀNG
Thiết lập sự mong đợi của nhà tài trợ dự án

Đưa ra mục tiêu để hướng dẫn đội dự án
Cho phép xác định thời điểm kết thúc!

§éi dù ¸n
C¸c môc tiªu
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CÁC MỤC TIÊU VÀ THOẢ HIỆP
Phạm vi

Chất lượng

Sự thay đổi của
bất cứ mục tiêu
nào đều ảnh
hưởng đến mục
tiêu khác

Thời gian

Tài chính
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
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QUAN HỆ GIỮA MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Mục tiêu phải là chi tiết cụ thể của mục đích
Phụ hoạ và nhất quán cho mục đích
Khi tất cả các mục tiêu đã đạt được, có nghĩa là mục đích đã đạt được.

Xác định mục đích
và mục tiêu dự án
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QUAN HỆ GIỮA MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Mục đích #1

Mục tiêu #1

Mục tiêu #2

Mục đích #2

Mục tiêu #3

Mối quan hệ giữa mục đích và mục tiêu
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VÍ DỤ 1: DỰ ÁN XÂY CẦU
Mục đích:
 Xây dựng một cái cầu hiện đại qua sông Hồng phạm vi một khoảng thời gian và
trong phạm vi ngân sách

Các mục tiêu hỗ trợ cho mục đích này:
 Cầu chở được xe ô tô có tải trọng tối đa 15 tấn
 Trọng lượng cầu cần nhẹ hơn 20% so với các cây cầu hiện nay có cùng chiều dài
 Tuổi thọ của cầu phải đảm bảo trên 50 năm

 Đảm bảo cho 4 làn xe ô tô chạy, 2 làn xe máy và 2 làn người đi bộ
 Kinh phí cấp phát 5 triệu đô la
 Cầu sẽ xây xong trước ngày 2 tháng 9 năm xxxx.
 v.v...

Xác định mục đích
và mục tiêu dự án
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VÍ DỤ 2: DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN TỈNH
Mục đích của dự án:
 Xây dựng một bệnh viện đa khoa hiện đại, phục vụ việc chữa bệnh và chăm
sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh

Các mục tiêu của dự án:
 Bệnh viện có khuôn viên 20 000 met vuông
 Bệnh viện có 20 phòng nội trú, với 300 giường bệnh
 Bệnh viện có các Khoa: Tim/mạch, xương, ....

 Bệnh viện có khoảng 50 bác sỹ, 100 y tá, 200 hộ lý làm việc và phục vụ
nhân dân
 Kinh phí dự kiến: 4 triệu USD
 Thời gian dự kiến: 2 năm

Xác định mục đích
và mục tiêu dự án
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VÍ DỤ 3: ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QLHC NHÀ NƯỚC, 2001-2005 ...
Mục đích dự án:
 Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống thông tin điện tử của Đảng và Chính phủ, nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ,

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp.

Xác định mục đích
và mục tiêu dự án
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VÍ DỤ 3: ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QLHC NHÀ NƯỚC, 2001-2005
Các mục tiêu dự án
 Nâng cấp mạng Tin học diện rộng Chính phủ
 Đào tạo tin học cho lực lượng cán bộ viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước
 Xây dựng các cở sở dữ liệu quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên đất, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, v.v...)
 Tin học hoá các dịch vụ công: Đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, v.v...
 Thời gian thực hiện Đề án : 5 năm 2001-2005
 Kinh phí thực hiện Đề án: 1000 tỷ VND

Xác định mục đích
và mục tiêu dự án
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ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
Báo cáo rõ ràng về các mục tiêu của dự án chưa?
Tránh việc mô tả các giải pháp?
Các mục tiêu bao gồm tất cả các khía cạnh trong phạm vi dự án?
chất lượng, thời gian, đầu tư)

(phạm vi,

Có phải bao gồm tất cả các mục tiêu - thậm chí cả các mục tiêu hiển nhiên mà
tất cả mọi người đều công nhận?
Có phải mỗi mục tiêu đều kèm theo phương tiện đo lường những kết quả đạt
được?
Có phải các mức độ yêu cầu của thành tựu đạt được đưa ra một phạm vi chấp
nhận được, bao gồm mức chấp nhận tối thiểu (trường hợp xấu nhất)?

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
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§¸nh gi¸ h×nh thøc x¸c ®Þnh dù ¸n
Rõ ràng

➢
➢
➢

Không có ngôn từ nhập nhằng
Không có ngôn ngữ marketing
Không có từ viết tắt

Ngắn gọn

➢
➢

25 từ hoặc ít hơn
Nên «là gì» chứ không phải «như thế nào»

Đầy đủ

➢
➢

Trình bày phạm vi, lịch trình, nguồn
Sử dụng các động từ hành động
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1
4

NHỮNG ĐIỂM CẦN TRÁNH TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
Nội dung không đầy đủ (đặc biệt là các ràng buộc đối với dự
án)
Nhượng bộ những yêu cầu không khả hiện do khách hàng đề

nghị
Tránh viết những câu văn không rõ nghĩa

Bản phác thảo dự án đã được các bên ký vào. Thực hiện dự
án có những thay đổi, nhưng không ai để ý. Không nên coi
rằng những thay đổi đó được các bên nhất trí.

Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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2. LÀM TÀI LIỆU PHÁC THẢO DỰ ÁN (STATEMENT OF
WORK)

Phác thảo dự án là tài liệu xác định ra phạm vi của dự
án và trách nhiệm của những người tham dự.
Là cơ sở để thống nhất ý kiến trong số những bên tham
gia dự án. Khi thống nhất về nội dung SOW, khách
hàng, người tài trợ dự án và người quản lí dự án coi
như đã nhất trí:
 Về các mục đích và mục tiêu của dự án.
 Ai chịu trách nhiệm làm việc gì

Làm tài liệu Phác
thảo dự án
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THÀNH PHẦN CHỦ YẾU CỦA SOW
...
Giới thiệu dự án
 Mô tả ngắn gọn về dự án,
 Giải thích cho ý đồ của dự án và những bên tham gia chính.
 Có thể bao gồm một số thông tin về bối cảnh lịch sử

Mục đích và mục tiêu
Phạm vi
 Xác định ranh giới của dự án
 Sản phẩm kết quả của dự án

 Những gì được đưa vào trong dự án và những gì bị đưa ra ngoài khuôn khổ dự án

Những người liên quan chính
 Là những cá nhân hoặc tập thể có quyền lợi sát sườn với dự án.

Làm tài liệu Phác
thảo dự án
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THÀNH PHẦN CHỦ YẾU CỦA SOW
Tài nguyên dự án (nguồn nhân lực)
 Xác định nguồn nhân lực chủ chốt, cùng với trách nhiệm của mỗi người
(hoặc nhóm người) sẽ đảm nhận.

 Không nên chỉ xác định các nguồn nhân lực bên trong 1 tổ chức

Các điểm mốc thời gian quan trọng
Kinh phí
 Nếu có thể, kinh phí được phân chia theo từng giai đoạn

Phần hiệu chỉnh/điều chỉnh

Chữ kí các bên liên quan

Làm tài liệu Phác
thảo dự án
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VÍ DỤ: PHÁC THẢO DỰ ÁN "GIẢI TOẢ VÀ
DI DÂN XÓM LIỀU T.NHÀN"
Tên dự án: Như trên
Người quản lý dự án (PM): Tiến sĩ Nguyễn văn X

Danh sách Ban quản lý dự án:
 Tiến sĩ Nguyễn Văn X, trưởng ban
 Ông A

 Bà B

Chủ đầu tư: UBND qu.Hai Bà Trưng HN

Vi Du

Làm tài liệu Phác
thảo dự án
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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI LÀM TÀI LIỆU PHÁC THẢO DỰ ÁN
Viết dự thảo

Chuyển cho đơn vị tài trợ (và khách hàng)

Tổ chức họp
xét duyệt

Sửa
Có
Không

Có cần sửa không?

Làm tài liệu Phác
thảo dự án

Các bên kí
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ĐÁNH GIÁ PHÁC THẢO DỰ ÁN
⚫

Các tài liệu được lập trong kế hoạch quản lý?

⚫

Dựa trên thành tựu được lập trong kế hoạch quản lý

⚫

Có thể đương đầu với những thay đổi về các mục tiêu hay các tiêu thức được
thừa nhận?

⚫

Có thể cung cấp cho người sử dụng các kết quả thường xuyên về:
⚫

% đạt được các mục tiêu dự án?

⚫

Phản hồi về tính thích hợp của các mục tiêu và phương pháp tiếp cận dự án.

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
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3. XÁC ĐỊNH VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM
TRONG DỰ ÁN

Thành công của dự án phụ thuộc vào yếu tố con người
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TỔ CHỨC DỰ ÁN
Người tài trợ dự án
Khách hàng
Người quản lí dự án

Ban lãnh đạo
Ban Điều hành dự án
Tổ dự án
Terms of Reference (TOR)

Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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NHÓM QUẢN LÝ DỰ ÁN
➢ Nhà tài trợ
➢Ban chỉ đạo điều hành

➢ Quản lý dự án

➢Nhóm trưởng phụ trách công việc trực tiếp

➢Các nhóm trưởng phụ trách công việc hỗ trợ
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
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NGƯỜI TÀI TRỢ DỰ ÁN
Cấp tiền cho dự án hoạt động, phê duyệt dự án, quyết định cho dự án đi tiếp
hay cho chết giữa chừng.
Bổ nhiệm người quản lí dự án
Thiết lập các mục tiêu nghiệp vụ của dự án và đảm bảo rằng những mục tiêu
này được đáp ứng
Kí các hợp đồng pháp lí, khi được yêu cầu

Xét duyệt và giải quyết các yêu cầu cấp thêm tiền phát sinh
Xét duyệt và giải quyết các yêu cầu về quyết định và thay đổi
Có quyền với mọi thay đổivè phát biểu công việc
Kí xác nhận nghiệm thu những sản phẩm chủ chốt nhất
Kí xác nhận kết thúc dự án
Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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KHÁCH HÀNG
Thụ hưởng kết quả dự án. Nêu yêu cầu, cử người hỗ trợ dự án.
Là người chủ yếu nghiệm thu kết quả dự án

Phát biểu yêu cầu
Hỗ trợ cho tổ dự án đủ thông tin để đảm bảo thành công
Xét duyệt, nghiệm thu và ký nhận sản phẩm bàn giao

Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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NGƯỜI QUẢN LÍ DỰ ÁN
Hoàn thành dự án
Hiểu yêu cầu của khách hàng
Quản lí dự án để hoàn thành các mục đích và mục tiêu được
xác định trong WBS
Cung cấp báo cáo hiện trạng cho người tài trợ dự án và những
đơn vị liên quan
Xác lập và tổ chức đội hình thực hiện dự án
Đảm bảo chất lượng và nội dung của tất cả sản phẩm bàn giao
Quản lí mọi thay đổi của dự án
Quản lí và kiểm soát kế hoạch dự án, tài nguyên, chất lượng và
chi phí
Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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BAN LÃNH ĐẠO
Bổ nhiệm các chức danh của Dự án: Ban dự án, Quản lý dự án,...

Xét duyệt và giải quyết những vấn đề liên quan đến chỉ đạo cấp cao
Xem xét tác động của dự án lên các dự án khác và hoạt động khác
của tổ chức/đơn vị

Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN.
Kiểm điểm tình hình thực hiện dự án
Đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi đã xác định

Hướng dẫn về các vấn đề có liên quan tới quản lí rủi ro
Xem xét và giải quyết các yêu cầu
Xem xét và tư vấn về những yêu cầu thay đổi dự án

Đưa ra các chỉ đạo cho tổ dự án.

Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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TỔ DỰ ÁN
Hỗ trợ cho PM để thực hiện thành công dự án. Bao gồm những
người vừa có kỹ năng (skill) và năng lực (talent)
Cung cấp thông tin để lập kế hoạch thực hiện dự án, các công
việc phải làm, các sản phẩm chuyển giao, và các ước lượng

Hoàn thành các công việc như được xác định trong bản kế
hoạch dự án
Báo cáo hiện trạng cho người quản lí dự án
Xác định những thay đổi ngay khi xuất hiện
Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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QUY TRÌNH TỔ CHỨC DỰ ÁN
Thiết kế tổ
chức dự án

Step 2
Xác định vị trí
dự án trong
tổ chức

Step 1

Xây dựng bảng mô
tả công việc

Lập thành văn bản
vai trò và trách
nhiệm của dự án

Lựa chọn đội
dự án

Step 4

Step 5

Step 3
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN
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VÍ DỤ:

Bản chỉ đạo đạo điều hành dự án

Quản lý đơn vị nghiệp vụ

Quản lý dự án
Quản lý đảm bảo chất lượng

Nhóm trưởng

Quản lý văn phòng
dự án

Nhóm trưởng

Quản lý nhóm

Nhóm trưởng

Nhóm trưởng

Nhóm trưởng

Nhóm trưởng
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LƯU Ý VỀ TỔ CHỨC DỰ ÁN
Hợp tác và cản trở

Chất lượng
Thay đổi về tổ chức
Quản lý rủi ro
Lập báo cáo và kiểm soát dự án
Nhà thầu phụ
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CƠ CẤU ĐỘI DỰ ÁN
MẪU

Quản lý dự án
Nhóm văn phòng dự án

Nhóm trưởng

Hỗ trợ kỹ thuật
Quản lý dữ liệu
Quản trị bảng
Công cụ bảo dưỡng/đào tạo

Nhóm trưởng

Yêu cầu hệ thống phụ
Các yêu cầu
Thiết kế
Xây dựng
Kiểm tra

Nhóm trưởng

Bảo lãnh hệ thống phụ

Các yêu cầu
Thiết kế
Xây dựng
Kiểm tra

Nhóm trưởng

Kế toán hệ thống phụ
Các yêu cầu
Thiết kế
Xây dựng
Kiểm tra

Nhóm trưởng
Hỗ trợ việc triển khai
Kiểm tra tích hợp hệ thống
Kiểm tra tính thừa nhận
Lập kế hoạch chuyển đổi
Đào tạo

CÁC NHÓM LIÊN KẾT CON NGƯỜI TRONG KINH DOANH VÀ KỸ THUẬT
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CƠ CẤU TỔ CHỨC DỰ ÁN
Cơ cấu và con người là vô cùng quan trọng đối với sự thành công của dự
án
 giám đốc dự án điều hành nhóm quản lý
 các mối quan hệ cần phải được thiết lập

Vai trò kiểm soát dự án phải luôn có trong nhiệm vụ kiểm soát và quản trị
 không cần thiết cán bộ làm việc full time
 không thể được thực hiện bởi giám đốc dự án
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VÍ DỤ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí:
kiến trúc kỹ thuật (nhóm trưởng)
báo cáo cho: quản đốc dự án
 người kiến trúc kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm đối với việc xác định, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát kỹ thuật của dự án
Trách nhiệm

quản lý 1 nhóm có từ 4-6 cán bộ dự án;


xem xét các công cụ được sử dụng đối với các ứng dụng front-end và back-end;



Xác định kiến trúc mong muốn được đưa vào xem xét trong phạm vi giới hạn của dự án;



xem xét phần mềm để xác định tính khả dụng của kiến trúc; và,



đưa ra hướng dẫn về tính khả thi kỹ thuật đối với các yêu cầu cụ thể

Kỹ năng yêu cầu

có kiến thức làm việc về các cơ sở dữ liệu, bao gồm Oracle;


có kiến thức làm việc về các môi trường triển khai, ngôn ngữ triển khai, phần mếm kết nối cơ sở dữ liệu, và thông tin liên lạc;



có kinh nghiệm rộng trong triển khai hệ thống sử dụng những công nghệ đã nêu ở trên; và,



Có kinh nghiệm về quản lý và phối hợp trong đội dự án

Các phẩm chất khác

tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về CNTT, đặc biệt là về phát triển kỹ thuật


có bằng đại học
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MA TRẬN TRÁCH NHIỆM
Công việc
Tên

Công việc X

Công việc Y

Công việc Z

..

Các kiểu trách nhiệm khác nhau trên công
.
việc

Ng Văn A

A

A

A

..

A. (Approving): Xét duyệt

Lê thị B

P

I

R

R (Reviewing): Thẩm định

Cao văn C

I

P

Không

Vũ văn D

C

R

Không

Phạm văn E
Trần thị F

P (Performing): Thực hiện
C (Contributing): Tham gia đóng góp
I (Informing): Báo cho biết
C

R

C

P
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XÂY DỰNG TỔ DỰ ÁN CẦN TRÁNH
Hiểu lầm nội dung của dự án
Trách nhiệm không rõ ràng
Quyền hạn không rõ ràng
Phân việc không đều, không rõ ràng

Không xác định được những người liên quan đến dự án
Mục tiêu chung không rõ
Thông tin không thông suốt
Thành viên thiếu tin tưởng nhau

không cam kết thực hiện kế hoạch
không có tinh thần đồng đội thực sự
không quan tâm tới chất lượng công việc
thiếu định hướng

Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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NẾU SAU KHI KHAI TRƯƠNG DỰ ÁN, KHÔNG KHÍ LẠI
LẮNG XUỐNG
Triệu tập cuộc họp ngắn với các tổ viên
Động viên, khích lệ các tổ viên
Giải quyết mọi tư tưởng lo ngại, thiếu tin tưởng,
và không hiểu rõ về chương trình công việc.
Hỏi thành viên xem có vấn đề gì không.

Nhắc các thành viên đề phòng và phát hiện các
rủi ro ảnh hưởng đến dự án.
Xác định vai trò và
trách nhiệm trong
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TỔ CHỨC DỰ ÁN CẦN CÓ:
Nhà tài trợ có trách nhiệm cao
Hỗ trợ tích cực từ ban điều hành

Phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền,
Trao đổi hợp lý giữa cán bộ kỹ thuật và cán bộ chức
năng
Hoàn thành công việc với nguồn lực ít nhất
Thông tin liên lạc hiệu quả

Đơn giản hoá nội dung báo cáo

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

4
3

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHÀ TÀI TRỢ PHẢI PHÊ CHUẨN

➢ Phạm vi của dự án
➢ Phương pháp luận được sử dụng
➢Thành phần của đội dự án
➢Ước tính thời gian và chi phí
➢ Quy trình đối với việc quản lý dự án
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4. KẾT LUẬN
Định hướng là điều sống còn cho hoàn thành mọi

công việc. Cách tốt nhất là bắt đầu dự án bằng: Mục
đích, Mục tiêu
Quản lý dự án cần chính thức hoá chúng bằng văn
bản gọi là SOW
Cũng cần công bố dự án và công bố tài liệu trên

rộng rãi cho mọi người liên quan dự án
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BÀI TẬP
Lập SOW cho dự án của nhóm.

Yêu cầu các thành viên dự án kí vào SOW.
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