
PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG 3 KHÓA ĐÀO TẠO 

1. Module 1: Kiến thức cơ bản về GKN, chính sách và tiêu chuẩn 

Tên khóa học Kiến thức cơ bản về GKN, chính sách, tiêu chuẩn và quy chuẩn 

GKN 

Mô tả khóa học Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các loại 

GKN; chính sách phát triển GKN của Nhà nước; các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về GKN 

Thời lượng khóa học 2 ngày 

Mục tiêu của khóa học Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tiếp thu được các vấn đề sau: 

1. Hiểu rõ đặc tính kỹ thuật, công nghệ sản xuất và ưu nhược 

điểm của các loại gạch đất sét nung và GKN 

2. Nắm được đầy đủ các cơ chế chính sách hiện hành của Nhà 

nước nhằm khuyến khích sản xuất và sử dụng GKN 

3. Nắm rõ các quy định, yêu cầu nêu tại các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật của từng loại GKN để áp dụng trong quá trình 

sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp sản 

xuất và sử dụng GKN 

Đối tượng học viên tham dự Cán bộ quản lý vật liệu xây dựng các Sở Xây dựng và các huyện, 

cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất 

và sử dụng GKN, nhà đầu tư; các tổ chức tư vấn chuyển giao kỹ 

thuật; tổ chức tài chính.  

Yêu cầu đối với học viên 

tham gia khóa học 

Học viên sẽ tiếp thu được nhiều nhất từ khóa học nếu: 

1.  Đã hoặc đang tham gia công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

VLXD 

2. Đã hoặc đang làm việc tại các nhà máy sản xuất GKN, thi 

công các công trình sử dụng GKN 

3. Đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có đào tạo các kiến 

thức về lĩnh vực VLXD 

4. Cán bộ đang làm tín dụng dự án của tổ chức tài chính  

Phương thức đào tạo Đào tạo tập trung tại lớp học 1,5 ngày, thăm quan thực địa 1/2 

ngày.   

Nội dung tóm tắt của    

khóa học 

1. Kiến thức cơ bản về GKN 

- Giới thiệu chung về vật liệu xây 

- Phân loại GKN 

- Đặc tính kỹ thuật của GKN 

- Đánh giá ưu, nhược điểm của các loại gạch xây 

- Công nghệ sản xuất GKN 

2. Chính sách phát triển GKN 

- Quy hoạch phát triển vật liệu xây đến năm 2020 

- Chính sách phát triển GKN của Chính phủ 

3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về GKN 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện có 

- Tiêu chuẩn cần xây dựng mới 

Tần suất của khóa học Tổ chức 05 khóa đào tạo tại Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng và 2 

địa điểm khác 



Đánh giá kết quả đào tạo Trả lời của học viên thông qua phiếu đánh giá sau khi kết thúc 

khóa học 

 

2. Module 4: Công nghệ sản xuất gạch bê tông (CBB) 

Tên khóa học Công nghệ sản xuất gạch bê tông (CBB) 

Mô tả khóa học Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức, kinh nghiệm về 

công nghệ sản xuất sản phẩm gạch bê tông nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất, vận hành, quản lý bảo trì 

các cơ sở sản xuất gạch bê tông. 

Thời lượng khóa học 2,5 ngày 

Mục tiêu của khóa học Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tiếp thu được các vấn đề sau: 

1. Hiểu rõ các tính chất cơ bản của gạch bê tông 

2. Các nguyên vật liệu có thể sử dụng để sản xuất gạch bê tông 

3. Phương pháp thiết kế thành phần cấp phối cho gạch bê tông 

4. Công nghệ và thiết bị sản xuất gạch bê tông 

Đối tượng học viên tham dự - Cán bộ quản lý các Sở Xây dựng, huyện;  

- Cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất 

gạch bê tông; 

- Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ. 

Yêu cầu đối với học viên 

tham gia khóa học 

Học viên sẽ tiếp thu được nhiều nhất từ khóa học nếu: 

1. Đã hoặc đang tham gia công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

VLXD 

2. Đã hoặc đang làm việc tại các nhà máy sản xuất gạch bê tông 

3. Đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có đào tạo các kiến 

thức về lĩnh vực VLXD 

Phương thức đào tạo Đào tạo tập trung tại lớp học 2  ngày, thăm quan thực địa ½ ngày.   

Nội dung tóm tắt của    

khóa học 

1. Tổng quan về gạch bê tông 

- Khái niệm chung 

- Tính chất gạch bê tông 

- Nguyên liệu sản xuất gạch bê tông 

2. Hướng dẫn thiết kế, tính toán thành phần cấp phối gạch bê tông 

3. Công nghệ sản xuất gạch bê tông 

- Nguyên lý chung 

- Công nghệ sản xuất gạch bê tông điển hình: 

Công nghệ rung ép 

Công nghệ ép tĩnh 

Ưu, nhược điểm của hai công nghệ sản xuất 

Một số vấn đề cần lưu ý đối với hai công nghệ sản xuất 

Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất 

- An toàn lao động 

Tần suất của khóa học Tổ chức 03 khóa đào tạo tại Hà Nội, TP.HCM và TP. Đà Nẵng 

Đánh giá kết quả đào tạo Trả lời của học viên thông qua phiếu đánh giá sau khi kết thúc 

khóa học 



3. Module 5: Lập dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn dự án GKN 

Tên khóa học Lập dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn dự án GKN 

Mô tả khóa học Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản để lập dự án 

đầu tư; thủ tục và hồ sơ vay vốn đối với dự án nhà máy GKN ở 

Việt Nam 

Thời lượng khóa học 2 ngày 

Mục tiêu của khóa học Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tiếp thu được các vấn đề sau: 

1. Nắm bắt được kết cấu và nội dung cần phải thể hiện trong một 

báo cáo dự án đầu tư nhà máy GKN.  

2. Hiểu rõ trình tự đầu tư xây dựng; hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật áp dụng khi đầu tư dự án nhà máy GKN. 

3. Biết cách lập hồ sơ vay vốn cho dự án GKN. 

Đối tượng học viên tham dự - Cán bộ quản lý của Sở XD, huyện.  

- Chuyên gia của các công ty tư vấn đầu tư xây dựng đóng trên địa 

bàn các tỉnh. 

- Cán bộ phụ trách công tác đầu tư của các doanh nghiệp GKN 

- Cán bộ tín dụng dự án của tổ chức tài chính  

Yêu cầu đối với học viên Học viên sẽ tiếp thu được nhiều nhất từ khóa học nếu: 

1. Đã hoặc đang tham gia lập dự án đầu tư đối với dự án nhà 

máy sản xuất VLXD 

2. Đã hoặc đang làm công tác quản lý dự án đầu tư của các nhà 

máy sản xuất VLXD 

3. Đã tốt nghiệp các trường đại học có đào tạo các kiến thức về 

lĩnh vực VLXD 

4. Đang làm công tác tín dụng dự án  

Phương thức đào tạo Đào tạo tập trung tại lớp học 1,5 ngày và thăm quan ½ ngày. 

Nội dung tóm tắt của              

khóa học 

1. Sự cần thiết của việc lập dự án đầu tư 

- Khái niệm về dự án đầu tư 

- Yêu cầu đối với một dự án đầu tư 

- Sự cần thiết của việc lập dự án đầu tư 

2. Trình tự đầu tư xây dựng - Quy trình lập, thẩm định, phê 

duyệt dự án đầu tư 

- Trình tự đầu tư xây dựng 

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư 

3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng 

4. Nội dung của dự án đầu tư xây dựng 

- Nội dung của dự án đầu tư xây dựng nói chung 

- Nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất GKN 

5. Hồ sơ vay vốn 

- Giới thiệu các nguồn vốn 

- Lập hồ sơ vay vốn của các tổ chức tín dụng 

6. Giới thiệu một ví dụ cụ thể dự án GKN 

Tần suất của khóa học Tổ chức 03 khóa đào tạo tại Hà Nội, TP.HCM và TP. Đà Nẵng 

Đánh giá kết quả đào tạo Trả lời của học viên thông qua phiếu đánh giá sau khi kết thúc 

khóa học 

 



PHỤ LỤC 2. MẪU CÔNG VĂN CỬ CÁN BỘ THAM GIA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH A.... 

SỞ XÂY DỰNG  

 

Số:               /SXD 

V/v: Cử cán bộ tham dự khóa đào tạo về GKN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc                   

 

……………, ngày        tháng        năm 2016 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch 

không nung ở Việt Nam.” 

 Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

Theo công văn Số            /BQLDA ngày   tháng    năm  về việc cử cán bộ tham gia khóa đào 

tạo do Ban quản lý dự án tổ chức, Sở xây dựng tỉnh......... chúng tôi xin gửi tới Quý Ban 

quản lý dự án danh sách học viên tham gia các khóa học theo đề nghị của BQLDA. 
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chuyên môn 
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di động; 
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Ghi chú  

Mô-đun 1: Kiến thức cơ bản về GKN, Chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn GKN 
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Nguyễn Văn A 

Ghi chú quan trọng 

-Nguyễn văn A có thể 

tham dự  mô-đun 1 và 5 

thì ghi tên Nguyễn Văn 

A ở  cả hai mô đun.  

- Một học viên  

chỉ được tham 

dự tối đa 2 

mô-đun 
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Ví dụ:   

Kỹ sư vật 

liệu, kỹ thư 

cơ khí, cao 

đẳng kỹ 

thuật công 

nghiệp 

v.v… 

Ví dụ: 

Trưởng 

phòng vật 

liệu  

Chuyên 

viên 

phòng vật 

liệu xây 

dựng 

 

   

Mô-đun 4: Công nghệ sản xuất gạch bê tông  

1 Nguyễn văn B  Quản đốc 

nhà máy 
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GKN,   

Trưởng 

phòng công 

nghệ GKN 

Mô-đun 5: Lập dự án đầu tư GKN 
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Nguyễn Văn C  

Công ty tư 

vấn công 

nghệ   

   

 Sở Xây dựng cam kết tạo điều kiện để các học viên có tên trong danh sách đăng ký 

nêu trên tham dự khóa học đầy đủ.  

 Địa chỉ liên hệ với Sở Xây dựng: Ông/Bà Nguyễn Văn D; Số điện thoại:…; email:   

    

    

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu) 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A 

   

      

 

 

 

 

 

 


