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CÂU HỎI CHƯƠNG 1 

1. Tại sao lãnh vực quản lý dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt? 

2. Dự án là gì? Nó khác với những công việc người ta thường làm ở những điểm nào? 

3. Quản lý  dự án là gì? Trình bày khung làm việc của quản lý  dự án. 

4. Quản lý  dự án liên quan đến các lãnh vực khác như thế nào? 

5. Trình bày các sự kiện chính trong lịch sử quản lý  dự án. Dự án nào đầu tiên sử dụng kỹ 
thuật quản llý dự án “hiện đại” 

6. Mô tả các xu hướng hiện nay về bằng cấp quản lý dự án và các công cụ phần mềm hỗ trợ 
quản lý  dự án. 

 
BÀI TẬP CHƯƠNG 1. 

1. Tìm một bài viết trên Internet về dự án CNTT (Information technology Project management). 
Viết một trang báo cáo giới thiệu bài viết này. (Có thể thăm website của các tạp chí như 
Information Week, Computer World, Information World). 

2. Đọc một bài viết về quản lý dự án tại website www.standishgroup.com. Viết một trang báo 
cáo về bài viết này, trong đó bạn trình bày các ý chính, các kết luận và ý kiến của riêng bạn. 

3. Thăm website của Viện Quản lý dự án (www.pmi.org), viết một trang báo cáo về website này. 

4. Tìm một bài viết trên Internet về quản lý dự án CNTT (Information technology Project 
management). Viết một trang báo cáo giới thiệu bài viết này. Có thể thăm website của các 
tạp chí như Information Week, Computer World, Information World. 

5. Tìm hiểu về phần mềm Microsoft Project 2002 tại website www.microsoft.com/project. Viết 2 
trang báo cáo trả lời các câu hỏi sau: 

a. Phần mềm này cung cấp những tính năng gì (mà các phần mềm phổ biến khác như 
bảng tính, database không thể hoặc khó làm được) 

b. Phần mềm này có dễ học cách sử dụng không? 
c. Các đầu vào và đầu ra của phần mềm này là gì? 
d. Những khác biệt chính giữa phiên bản xí nghiệp (enterprise version) và phiên bản chuẩn 

(standard version) của Project 2002. 
 
 

CÂU HỎI CHƯƠNG 5 

1. Quản lý phạm vi dự án gồm những gì? Tầm quan trọng của nó đối với các dự án CNTT. 

2. Các phương pháp chọn dự án. Dùng ví dụ để minh họa. 

3. Các thành phần chính của bản tuyên bố phạm vi (scope statement). Tại sao phải có bản 
tuyên bố phạm vi nếu đã có tuyên bố dự án và WBS. 

4. Trình bày các phương pháp xây dựng WBS, giải thích tại sao công việc này thường rất khó. 

5. Mô tả một dự án bị  “vượt phạm vi “ (scope creep). Có thể tránh tình huống này được không? 

6. Tại sao để sử dụng phần mềm quản lý dự án phải có WBS tốt? Giới thiệu các loại phần mềm 
khác dùng trong quản lý phạm vi dự án. 

 
BÀI TẬP CHƯƠNG 5. 

1. Dùng Excel để tạo các BẢNG 5-2 và 5-5 trong chương này. Bảo đảm các công thức tính 
chính xác. 

BẢNG 5-2. Tỉ suất  Khấu hao =10% 

 Dự  án 1 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Tổng 
Lợi nhuận  $0 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $14,000
Chi phí  $5,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $9,000
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Cash Flow -$5,000 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000
NPV 

Dự  án 2 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Tổng 
Lợi nhuận  $1,000 $2,000 $4,000 $4,000 $4,000 $15,000

Chi phí  $2,000 $1,000 $2,000 $2,000 $2,000 $10,000

Cash Flow -$1,000 $0 $2,000 $2,000 $2,000 $5,000
NPV 

 

BẢNG 5-5.  MÔ HÌNH TÍNH ĐIỂM CÓ TRỌNG SỐ ĐỂ CHỌN DỰ ÁN. 

Tiêu chuẩn Trọng số Dự án 1 Dự án 2 Dự án 3 Dự án 4
1 25% 90 90 50 20
2 15% 70 90 50 20
3 15% 50 90 50 20
4 10% 25 90 50 70
5 5% 20 20 50 90

6 20% 50 70 50 50

7 10% 20 50 50 90

 Trọng số  Phạm vi Dự  án (WPS)  

 

2. Dùng Power Point, Visio (hoặc phần mềm khác) để tạo WBS cho dự án nâng cấp hạ tầng 
CNTT. WBS phải phân cấp xuống ít nhất 3 mức. 

3. Xây dựng WBS cho một trong các dự án sau: 

a. Xây dựng căn nhà lý tưởng 

b. Tổ chức tiệc cưới truyền thống 

c. Xây dựng hệ thống thông tin cho nhà trường 

WBS phải phân cấp xuống ít nhất 3 mức. Nhập WBS vào Project 2003 và in ra biểu đồ 
Gantt. 

4. Tìm hiểu các mẫu WBS đi kèm với phần mềm Project 2003. Dùng một trong các mẫu này để 
vẽ một WBS. 

5. Tìm bài viết về quản lý phạm vi dự án (project scope management). Viết một trang báo cáo 
về bài viết này, các kết luận chính, và ý kiến của bạn. 

 

CÂU HỎI CHƯƠNG 6. 

1. Giải thích tại sao lịch biểu (schedule) thường gây nhiều xung đột (conflict) trong các dự án. 

2. Tại sao việc xác định các hoạt động là bước đầu tiên trong quản lý thời gian dự án? 

3. Tại sao phải xác định tuần tự các công việc trong dự án? 

4. Giải thích sự khác biệt giữa ước lượng thời gian cho công việc và ước lượng nỗ lực để thực 
hiện công việc. 

5. Giải thích các khái niệm sau đây: biểu đồ Gantt, đường dẫn tới hạn, PERT. 

6. Làm thế nào để giảm thiểu hoặc điều khiển thay đổi trong lịch biểu dự án? 

7. Tại sao khó sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án? 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 6. 

1. Dùng số liệu trên hình 6-2 để nhập vào Project 2002 các thông tin về các hoạt động, thời 
gian và các quan hệ phụ thuộc.  Chọn ngày bắt đầu dự án là 1/6/2005. Xem biểu đồ mạng có 
giống như trên hình 6-2 không. Sau đó chuyển sang biểu đồ Gantt. Chọn menu View, Table, 
Schedule để tạo bảng 6-1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dưới đây là bảng dữ liệu cho một dự án nhỏ. Thời gian được tính bằng ngày, mạng gồm các 
nút từ 1 đến 9. 

Hoạt động Nút xuất phát Nút kết thúc Thời gian 
A 1 2 2 
B 2 3 2 
C 2 4 3 
D 2 5 4 
E 3 6 2 
F 4 6 3 
G 5 7 6 
H 6 8 2 
I 6 7 5 
J 7 8 1 
K 8 9 2 

a. Vẽ biểu đồ mạng AOA cho dự án này. 

b. Xác định tất cả các đường dẫn và tính chiều dài của mỗi đường 

c. Xác định đường dẫn tới hạn và chiều dài của nó 

d. Thời gian ngắn nhất có thể để hoàn tất dự án là bao lâu? 

3. Ta xeùt thí duï sau. Xeùt moät coâng trình trong ñoù coù taát caû 13 coâng vieäc phaûi thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh 
coâng trình, ñöôïc cho bôûi baûng sau: 

a. Vẽ biểu đồ mạng AOA cho dự án này. 

b. Xaùc ñònh ñöôøng tôùi haïn vaø toång chi phí. 

c. Tìm Ñöôøng tôùi haïn vôùi  chi phí ruùt ngaén thaáp nhaát. 

Coâng vieäc TGBT TGRN CPBT CPRN Coâng vieäc tröôùc 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 

6 
10 
10 
12 

4 
2 
9 
5 
8 
2 

10 
3 
9 

4
7
8

11
3
1
6
3
6
1
7
1
6

200
500
450
750
150

70
800
170
560
300
720

90
620

210
650
500
780
160

75
900
200
600
345
750
100
650

- 
- 
- 
A, B 
B 
C 
C 
B, E 
B, E, C, F 
B, E, H 
A, B, D 
B, E, C, F, H, I, J 
C, G 

1 3 

2 

4 

5 

7 

6 8 

A=1 

B= 2 

C=3  

E=5

D=4

G=6
I=2

H=2

J=3

F= 4

Hình 6-2

TGBT: Thôøi gian bình thöôøng
CPBT: Chi phí bình thöôøng  
TGRN: Thôøi gian ruùt ngaén 
CPRN: Chi phí ruùt ngaén
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CÂU HỎI CHƯƠNG 7 

1. Các khái niệm cơ bản trong quản lý chi phí, như lợi nhuận, chi phí chu trình sống, chi phí và 
lợi ích hữu hình và vô hình, chi phí trực tiếp và gián tiếp… 

2. Giải thích những điều xảy ra trong quá trình dự thảo ngân sách? 

3. Mô tả các loại phần mềm hỗ trợ quản lý chi phí dự án? 

BÀI TẬP CHƯƠNG 7 

1. Cho trước thông tin sau đây về dự án 1 năm: 

PV = 23.000$   EV = 20.000$   AC = 25.000$    BAC = 120.000$ 

a. Tính độ lệch chi phí (cost variance), độ lệch lịch biểu (schedule variance), chỉ số hiệu 
suất chi phí (cost performance index - CPI), và chỉ số hiệu suất lịch biểu (schedule 
performance index - SPI) của dự án này. 

b. Dự án đi trước hay đi sau lịch biểu? Dự án trong phạm vi ngân sách hay vượt ngân sách 

c. Dùng CPI để tính giá trị EAC cho dự án này. Dự án được thực hiện tốt hơn hay xấu hơn 
so với kế hoạch? 

d. Dùng SPI để ước lượng dự án sẽ kết thúc sau bao lâu. 

2. Tìm hiểu các tính năng của Project 2003 hỗ trợ quản lý chi phí dự án. 

3. Dùng dữ liệu trên Hình 7-2 (các giá trị PV, AC và EV) để vẽ biểu đồ giá trị thu được (earned 
value chart) tương tự như ở hình 7-3. 

 

CÂU HỎI CHƯƠNG 8. 

1. Quản lý chất lượng dự án gồm những qui trình chính nào? 

2. Các loại thông tin trong kế hoạch bảo đảm chất lượng. 

3. Ba đầu ra chính của kiểm soát chất lượng. 

4. Lịch sử của qui trình chất lượng hiện đại. 

5. Mô tả 3 loại phần mềm hỗ trợ quản lý chất lượng dự án 

 BÀI TẬP CHƯƠNG 8. 

1. Tìm các bài viết về cải tiến chất lượng dự án CNTT. Viết báo cáo hai  trang về kết quả tìm 
kiếm. 

2. Viết 2 trang báo cáo về các nguyên lý Six Sigma. 

3. Vận dụng các nguyên lý trong chương này để viết báo cáo hai trang, trình bày cách cải tiến 
chất lượng các dự án phát triển phần mềm. 

CÂU HỎI CHƯƠNG 9 

1. Thị trường công việc và tình hình kinh tế ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực như thế 
nào? 

2. Các qui trình trong quản lý nguồn nhân lực 

3. Trình bày sự khác biệt giữa hai kỹ thuật “resource loading” và “resource leveling”. Cho ví dụ 
đối với mỗi kỹ thuật. 

4. Trình bày hai  loại hoạt động xây dựng nhóm trong chương này. 

5. Có thể dùng Project 2003 để hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực như thế nào? 

BÀI TẬP CHƯƠNG 9. 

1. Thực hiện bài test MBTI tại các website như www.humanmetrics.com, 
www.personalitytype.com, www.keirsey.com. Viết báo cáo 2 trang mô tả MBTI của bạn, suy 
nghĩ của bạn về bài test này như một công cụ để xây dựng nhóm. 
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2. Tìm đọc tác phẩm “Bảy thói quen của những người thành đạt” của Steven Covey. Trình bày 
bạn có thể áp dụng những thói quen này như thế nào trong quản lý dự án. 

3. Viết báo cáo hai  trang trình bày các tính năng chính của Project 2003 hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực. 

CÂU HỎI CHƯƠNG 10. 
1. Các thành phần chính của kế hoạch giao tiếp trong dự án. 

2. Ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp phân bố thông tin về dự án. 

3. Trình bày một vài cách tạo và phân bố thông tin về hiệu suất vận hành dự án. 

4. Phần mềm có thể hỗ trợ giao tiếp như thế nào? 

 
BÀI TẬP CHƯƠNG 10. 

1. Có bao nhiêu kênh giao tiếp khác nhau trong một nhóm 6 thành viên? Nếu số thành viên 
tăng từ 6 lên 10 người, thì số kênh giao tiếp tăng lên bao nhiêu?. 

2. Dùng bảng 10-7 để làm mẫu, hãy viết báo cáo “Các bài học thu được” từ một dự án do bạn 
chọn. 

3. Tìm các sản phẩm phần mềm hỗ trợ quản lý giao tiếp trong các dự án lớn. Viết 1-2 trang báo 
cáo về kết quả tìm kiếm. Báo cáo cũng trình bày website của các nhà cung cấp sản phẩm, và 
ý kiến của bạn về một số sản phẩm. 

CÂU HỎI CHƯƠNG 11. 

1. Khi đề cập đến kế hoạch quản lý rủi ro cần phải xét đến các yếu tố nào? 

2. Các nguồn rủi ro phổ biến trong các dự án CNTT. 

3. Sự khác biệt giữa kỹ thuật “brainstorm” và Delphi trong việc xác định các rủi ro. Ưu điểm và 
nhược điểm của mỗi kỹ thuật. 

4. Trình bày cách sử dụng cây quyết định (decision tree) và phương pháp Monte Carlo đối với 
các rủi ro định lượng. Cho ví dụ về cách sử dụng mỗi kỹ thuật cho dự án CNTT. 

5. Liệt kê các công cụ và kỹ thuật theo dõi và kiểm soát rủi ro. 

6. Cách sử dụng Microsoft Project và Excel để hỗ trợ quản lý rủi ro dự án. 

BÀI TẬP CHƯƠNG 11. 

1. Tìm kiếm trên Internet các phần mềm về quản lý rủi ro. Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng 
những phần mềm này. Viết báo cáo 2 trang về ít nhất 3 phần mềm loại này. 

2. Một công ty có 4 dự án để tham gia dự thầu. Thông tin về mỗi dự án được trình bày trong 
bảng dưới đây. Vẽ biểu đồ và tính giá trị EMV cho mỗi dự án. Viết vài trang mô tả dự án nào 
bạn sẽ tham gia thầu. 

Dự án  Cơ hội thắng thầu Ước lượng lợi nhuận 

Dự án 1 50% 

50% 

120.000$ 

-50.000$ 

Dự án 2 30% 

40% 

30% 

100.000$ 

50.000$ 

-60.000$ 

Dự án 3 70% 

30% 

20.000$ 

-5000$ 

Dự án 4 30% 

30% 

20% 

20% 

40000$ 

30000$ 

20000$ 

-50000$ 
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3. Tìm ví dụ về công ty có rủi ro cao trong một dự án CNTT và đã thành công, và một công ty 
có rủi ro cao và thất bại. Tổng kết và rút ra kết luận về hai dự án này. 

 

CÂU HỎI CHƯƠNG 12 

1. Liệt kê 5 lý do tại sao các công ty “outsource”. 

2. Giải thích qui trình làm-hay-mua (make-or-buy) và cách thực hiện các phép tính tài chính 
trong qui trình này. 

3. Các công ty quyết định gởi RFP hay RFQ cho ai như thế nào? 

4. Các công ty dùng ma trận quyết định có trọng số (weighted decision matrix) như thế nào để 
đánh giá các đề xuất  (proposal)? 

5. Phần mềm có thể hỗ trợ như thế nào trong mua sắm hàng hóa và dịch vụ? Phần mềm e-
procurement là gì? 

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 
1. Tìm hiểu về đề tài outsourcing trong CNTT. Tổng kết ít nhất hai bài viết , trong đó trả lời các 

câu hỏi sau: 

e. Các loại sản phẩm và dịch vụ nào cần được outsource? 

f. Những công ty lớn nào cung cấp dịch vụ outsource trong CNTT? 

g. Tại sao outsourcing phát triển nhanh? 

2. Tìm ví dụ về hợp đồng dịch vụ CNTT. Hợp đồng này thuộc loại nào và tại sao? Phân tích các 
điểm chính trong hợp đồng. 

3. Hãy thảo một RFP cho một dự án CNTT cung cấp máy laptop cho tất cả sinh viên, giáo viên 
và nhân viên trong trường. Dùng phát thảo trên hình 12-4. 

 
CÂU HỎI CHƯƠNG 4 

1. Giới thiệu khái niệm quản lý tích hợp dùng từ ngữ riêng của bạn. Quản lý tích hợp có quan 
hệ với chu trình sống dự án, và các lãnh vực quản lý khác như thế nào? 

2. Các thành phần quan trọng của một kế hoạch tốt. 

3. Các yếu tố quan trọng để thực thi dự án thành công. Trình bày một ví dụ về dự án được thực 
thi thành công, một ví dụ về dự án thất bại. Xác định những khác biệt giữa hai dự án này. 

4. Tầm quan trọng của qui trình điều khiển thay đổi tích hợp (integrated change control 
process) đối với các dự án CNTT. 

5. Trình bày ứng dụng của các công cụ phần mềm sau đây trong quản lý tích hợp dự án: phần 
mềm soạn thảo văn bản (ví dụ Winword), phần mềm trình bày (ví dụ Power Point), bảng tính 
(ví dụ Excel), CSDL (ví dụ Access), enail, Web và phần mềm quản lý dự án. 

 
BÀI TẬP CHƯƠNG  4 

1. Phát thảo kế hoạch dự án về xây dựng Website cho lớp học của bạn. Website này chứa các 
liên kết đến thông tin cá nhân của từng sinh viên, các đề cương môn học của từng môn, các 
tài liệu học tập, và diễn đàn để sinh viên trong lớp trao đổi thông tin. Giả sử rằng ngườitài trợ 
là giáo viên, bạn là người quản lý dự án, các bạn trong lớp là thành viên dự án, và dự án mất 
một năm để hoàn tất. 

2. Tìm kiếm thông tin về các công ty thành công trong quản lý dự án. Họ có những khác biệt gì 
so với các công ty khác? Viết một trang báo cáo. 

3. Phỏng vấn 3 người về con đường thăng tiến của họ. Họ tiếp tục đi theo hướng kỹ thuật hay 
chuyển sang làm quản lý dự án. Hỏi họ có nhận xét gì về phát hiện sau: người giỏi nhất về 
CNTT lại là người quản lý dự án tồi nhất. Viết hai trang báo cáo. 


