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TRẦN HỒNG MAI 

 

 
Nghề nghiệp: Chủ tịch  

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam 

 + 84 913 202437  tranhongmai57@gmail.com 

 Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế xây dựng 

 Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Học vấn 

1997 - 2001 Tiến sỹ kinh tế xây dựng - Đại học xây dựng Hà nội 

1995 - 1997 Thạc sỹ kinh tế xây dựng - Đại học xây dựng Hà Nội 

1974 - 1979 Kỹ sư - Đại học Mỏ địa chất tại tỉnh Bắc Thái (nay là Thái nguyên) 

Lịch sử công tác 

9/2017 - nay 

Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam,  

Ủy viên Hội đồng trường Đại học xây dựng,  

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Tổng Hội xây dựng Việt Nam 

2010 – 8/2017 

Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng- Bộ Xây dựng 

Ủy viên Hội đồng trường Đại học xây dựng  

Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế xây dựng  

Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam  

Tổng biên tập tạp chí kinh tế xây dựng 

2001 - 2009 Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng 

1998 - 2000 Trưởng phòng Giá xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng 

1996 - 1997 Phó trưởng phòng Giá xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng 

1990 - 1995 Nghiên cứu viên về giá xây dựng tại Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng 

1989 - 1990 

Chuyên gia của Chính phủ Việt Nam cho Tổng cục xây dựng nhà nước Campuchia  

Xây dựng thể chế quản quản lý về xây dựng cho ngành xây dựng Campuchia Đào tạo 

nguồn nhân lực quản lý xây dựng trực tiếp tho Tổng Cục xây dựng Nhà nước 

Campuchia 

1980 - 1988 
Nghiên cứu viên về định mức-đơn giá-dự toán, Viện Kinh tế xây dựng cơ bản - Ủy 

ban Xây dựng cơ bản nhà nước (nay là Bộ Xây dựng) 

Kỹ năng 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây 

dựng 
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- Xây dựng các luật chuyên ngành về xây dựng, nhà ở, thị trường bất động sản  

- Giảng dạy chuyên đề đào tạo cao học kinh tế xây dựng “Cơ sở quản lý giá xây dựng thị trường xây dựng 

Việt Nam”  

- Phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật cho các đối tượng sử dụng và thực thi chịu trách 

nhiệm trong hoạt động xây dựng  

- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói 

thầu, lập định mức, đơn giá xây dựng 

Khóa bồi dưỡng 

7/1972 Quản lý nhà nước trong xây dựng – Hàn Quốc 

6/1998 Quản lý kinh tế thị trường xã hội - Cộng hòa Liên bang Đức 

2001 - 2002 Cao cấp lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia HCM 

9/2010 Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật cho nghiên cứu viên chính 

Công trình khoa học/bài viết 

+ Các báo cáo chuyên môn, các nghị định đã đệ trình Chính phủ, các Thông tư do Bộ ban hành về các lĩnh 

vực theo các chức năng, nhiệm vụ của Viện được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng giao  

+ Những nội dung liên quan tới hệ thống thông tin công trình, mô hình thông tin công trình (BIM) trong các 

văn bản quy phạm pháp luật (Luật Xây dựng số 50/QH13/2014; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 

25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 06/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/12/2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư 

vấn đầu tư xây dựng) .  

+ Chỉ đạo thực hiện đề án trình Thủ tướng Chính phủ về áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong 

hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình  

+ Tham gia chỉ đạo thực hiện Đề tài cấp Bộ về nghiên cứu lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình 

(BIM) nhằm nâng cao hiệu quản thiết kế, xây dựng và quản lý công trình tại Việt Nam  

+ Biên soạn giáo trình giảng dạy về kinh tế xây dựng trong kinh tế thị trường cho đào thạo ngành xây dựng 

- Đại học Kiến trúc Hà Nội  

+ Chủ nhiệm các đề tài khoa học công nghề, dự án cấp Bộ: 

• Xây dựng phương pháp xây dựng định mức dưu toán tổng hợp trong xây dựng  

• Hoàn thiện cơ chế quản lý giá xây dựng theo thị trường ở Việt Nam  

• Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 

theo quy định của pháp luật  

• Hoàn thiện hệ thống đơn giá nhân công xây dựng và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ở Việt Nam  

• Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng và 

Nghị định hướng dẫn chủ Chính phủ năm 2003, 2014, 2015  

+ Một số bài viết về lĩnh vực kinh tế ngành đăng tại các Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kinh tế xây dựng và kỷ 

yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế tại Việt Nam  
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• Những đổi mới cơ bản quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong kinh tế thị trường ở Việt Nam (kỷ yếu 

Hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế xây dựng - những vấn đề lý luận và thực tiễn)  

• Tác động của các quy luật kinh tế cơ bản kinh tế thị trường tới việc hình thành và quản lý dự án xây 

dựng  

• Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong đầu tư xây dựng ở Việt Nam  

• Các nhân tố ảnh hưởng đến dự toán xây dựng công trình  

• Định mức kinh tế-kỹ thuật với hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng  

• Những sai sót khi xác định dự toán xây dựng công trình. 

 

 

 

 


