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MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu chung

Cải thiện sự kết nối công trình cầu và công trình 
đường bộ cho các cộng đồng nông thôn của các tỉnh 

tham gia dự án tại Việt Nam

Mục tiêu cụ thể

Nâng cao nhận thức, 
huy động để xây 

dựng nền văn hóa 
bảo dưỡng đường 

giao thông

Hỗ trợ xây dựng các 
cầu dân sinh trên các 

tuyến đường giao 
thông nông thôn



MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

Kết thúc

khóa tập

huấn học

viên có khả

năng

-Nắm được kiến thức cơ

bản về kỹ thuật bảo dưỡng

thường xuyên đường;

-Nắm được các kỹ năng cơ

bản của giảng viên;

-Nắm được các tiêu chí bảo

dưỡng đường bộ trên thực

tế;

- Nắm kiến thức cơ bản về

giám sát của cộng đồng,

các biểu mẫu giám sát



NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN

Phần 1: Giới thiệu chung về dự án và khóa hội 
thảo đào tạo nâng cao năng lực quản lý

Phần 2: Giới thiệu khung pháp lý cho giám sát 
cộng đồng và hướng dẫn quy trình đấu thầu 

cộng đồng  

Phần 3: Hướng dẫn các chỉ dẫn kỹ thuật bảo 
dưỡng thường xuyên đường

Phần 4: Phương pháp giảng dạy cho sự tham 
gia



PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Phương pháp
cùng tham

gia

Trao đổi tích
cực giữa

giảng viên và
học viên

Đưa ra các 
bài tập thực 

hành 



HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Giảng viên/chuyên gia trình bày nội 
dung cơ bản

Học viên trao đổi trong nhóm và thảo 
luận giữa các nhóm với nhau

Trình bày những thống nhất và kết luận

Tự đánh giá về kết quả học tập



TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Module tài liệu

Tài liệu đọc thêm



Cảm ơn sự chú ý lắng nghe!
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