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Tóm tắt: 
 

Hình thức tổ chức thực hiện dự án luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành công của 

mỗi dự án trên cơ sở thiết lập quan hệ giữa các bên tham gia trong dự án. Hiện nay, ở hầu hết các 

nước tiên tiến đã có một sự thống nhất chung về các hình thức tổ chức thực hiện dự án cũng như 

những nguyên tắc hoạt động của nó. Điều này tạo sự thuận lợi đáng kể cho quá trình thực hiện các 

dự án đầu tư đa quốc gia trên thế giới. Dựa trên nghiên cứu so sánh về lý thuyết, bài báo này sẽ 

đánh giá về các hình thức thực hiện dự án ở các nước tiên tiến và đề xuất việc áp dụng các hình 

thức đó vào các dự án ở Việt Nam một cách hợp lý trên cơ sở các hình thức đang được sử dụng, 

nhằm góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực quản lý dự án xây 

dựng. 
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quản lý dự án; Chìa khóa trao tay; Ban quản lý dự án.                

 
Abstract:    
 

The project delivery always plays an important role in project success because of the 
relationship establishment among different stakeholders in projects. Currently, there are 
numbers of common deliveries in most developed countries as well as the basic principles in 
these delivery operations. This creates significant advantages in the process of carrying out 
multinational investment projects in the world. However, there is still the difficulty in selecting 
project deliveries in Vietnam. Based on the theoretical review method, this study thus will 
assess project deliveries in developed countries and recommend the implementation of these 
deliveries in Vietnam properly which positively supports international economic intergration 
particularly in construction industry as well as in construction project management. 
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