
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 
 

LÝ  LỊCH CHUYÊN MÔN 
 

Họ và Tên : PHẠM NGỌC TRUNG 

Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng 

Ngày sinh : 10/06/1986 
Số CCCD : 051086000375                   cấp ngày 06/02/2020    do Công An TPHCM cấp 

Dân tộc : Kinh                                                           Quốc tịch : Việt Nam 
Email : trungphamngoc1006@gmail.com          Sđt : 0938643636 

Học vấn ( Nơi / năm được cấp bằng ): Kỹ sư xây dựng – Đại học Bà Rịa Vũng Tàu – Năm tốt 
nghiệp 2011. 

            -  Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công Xây Dựng công trình hạng I 

            -  Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình.  
            -  Chứng nhận bồi dưỡng ATLĐ. 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: 
- Trở thành kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp tại các dự án lớn. 

- Học hỏi thêm nhiều điều khi làm việc trong các dự án, công ty đa quốc gia, tích lũy 

nhiều kinh nghiệm để thúc đẩy tương lai. 

QUÁTRÌNH CÔNG TÁC: 

Từ năm Đến năm Cơ quan Chức vụ  

10/2011 05/2015 Cty CP Tư Vấn Kiến Trúc & XD TP.HCM GSCN  

05/2017 07/2019 Cty TNHH Xây dựng An Phong CHP   

07/2019 07/2020 Cty CP Vinhomes CVGSXD  

07/2020 Đến nay Cty CPĐT Trường An CHT  

     

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THAM GIA: 

STT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CT NHIỆM VỤ 

1 
Kho chứa hàng hoá – Cty 
CP đầu tư thương mại Hải 

Âu 

Công 
nghiệp 

- Phụ trách kỹ thuật hiện trường, triển khai công 
việc cho tổ đội, tổ chức nghiệm thu kỹ thuật với 
đại diện CDT… 

- lập hồ sơ khối  lượng thanh toán cho đội thi 
công, nhà thầu phụ… 



 

2 

Nhà máy cấu kiện Bê tông 
đúc sẵn – Cty cổ phần 

khoáng sản và xây dựng 
Bình Dương 

Công 
nghiệp 

- Phụ trách kỹ thuật hiện trường, triển khai công 
việc cho tổ đội, tổ chức nghiệm thu kỹ thuật với 
đại diện CDT… 

- lập hồ sơ khối  lượng thanh toán cho đội thi 
công, nhà thầu phụ… 

3 
Chung cư 20 Cộng Hoà – 
Tổng Cty Thái Sơn  Bộ 

Quốc phòng 
Dân dụng 

- Phụ trách công tác kiểm tra hiện trường, thực 
hiện công tác nghiệm thu công việc, nghiệm thu 
hạng mục được giao phó… 

- Kiểm tra hồ sơ nhà thầu, kiểm tra BP thi công, 
shopdrawing, khối lượng thanh quyết toán… 

4 
Trụ sở làm việc Công an 

TP.HCM 
Dân dụng 

- Phụ trách công tác kiểm tra hiện trường, thực 
hiện công tác nghiệm thu công việc, nghiệm thu 
hạng mục được giao phó… 

- Kiểm tra hồ sơ nhà thầu, kiểm tra BP thi công, 
shopdrawing, khối lượng thanh quyết toán… 

5 
Nhà văn hoá sinh viên tại 

đại học Quốc gia TP.HCM 
– Thành Đoàn TP.HCM 

Dân dụng 

- Phụ trách công tác kiểm tra hiện trường, thực 
hiện công tác nghiệm thu công việc, nghiệm thu 
hạng mục được giao phó… 

- Kiểm tra hồ sơ nhà thầu, kiểm tra BP thi công, 
shopdrawing, khối lượng thanh quyết toán… 

6 

Trung tâm hoạt động thanh 
thiếu niên Vũng Tàu – 

Trung tâm thanh thiếu niên 
Miền Nam 

Dân dụng 

- Cộng tác viên ; Giám sát Chủ đầu tư 

- Kiểm tra hồ sơ các nhà thầu, các gói thầu. kiểm 
tra kỹ thuật hiện trường… 

- Kiểm tra khối lượng, hồ sơ thanh quyết toán của 
các nhà thầu… 

7 
Xây dựng nâng cấp và mở 

rộng đoàn an điều dưỡng 28 
– Cục chính trị Quân khu 7 

Dân dụng 

- CHT ( gói thầu PCCC ) 

- Trực tiếp làm việc với CDT, TVGS các vướng 
mắt tại hiện trường… 

- Triển khai, kiểm soát công việc thi công trên 
công trường kiểm soát nhân vật lực, tiến độ thi 
công… 

- Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán.. hồ sơ 
thanh toán cho thầu phụ, tổ đội. 

8 
Tổ hợp dự án Eco Green Sài 
Gòn – Tập đoàn Xuân Mai 

Crop 
Dân dụng 

CHP – phụ trách công tác hiện trường 
- Trực tiếp làm việc với CDT, TVGS các vướng 
mắt tại hiện trường, đưa ra tiến dộ thi công… 

- Triển khai, kiểm soát công việc thi công trên 
công trường, kiểm soát nhân vật lực, tiến độ thi 
công… 
- Làm hồ sơ thanh toán cho  thầu phụ, tổ đội. 



 

9 
Dự án Trung tâm hậu cần kỹ 

thuật – Bệnh viện Quân Y 
175 

Dân dụng 

CHT – Phụ trách chung 

- Tổ chức thi công, giám sát đảm bảo thi công 
đúng chất lượng, tiến độ, kỹ thuật mỹ thuật hồ sơ 
thiết kế theo hợp đồng thi công. 
- Tổ chức, quản lý hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ 
chất lượng, lập kế hoạch thi công, kế hoạch vật 
tư, tiến độ thi công. 

- Quản lý thầu phụ, tổ đội thi công. Phối hợp với 
CĐT, TVGS để triển khai thi công. 

Ch

 

10 
Dự án Vinhomes Grand 

Park 
Dân dụng 

- Phụ trách công tác kiểm tra hiện trường, thực 
hiện công tác nghiệm thu công việc, nghiệm thu 
hạng mục được giao phó… 

- Kiểm tra tiến độ thi công, thúc đốc nhà thầu thi 
công hoàn thành theo tiến độ… 
- Kiểm tra hồ sơ nhà thầu, kiểm tra BP thi công, 
shopdrawing, khối lượng thanh quyết toán… 

11 
Dự án Nhà Công Vụ - Bộ 

Tổng Tham Mưu 
Dân dụng 

CHT – Phụ trách chung 

- Tổ chức thi công, giám sát đảm bảo thi công 
đúng chất lượng, tiến độ, kỹ thuật mỹ thuật hồ sơ 
thiết kế theo hợp đồng thi công. 

- Lập kế hoạch thi công, kế hoạch vật tư, tiến độ 
thi công. 

- Quản lý thầu phụ, tổ đội thi công. Phối hợp với 
CĐT, TVGS để triển khai thi công. 

12 
Dự án Nhà ở xã hội Lý 

Thường Kiệt – DMC Phú 
Thọ 

Dân dụng 

CHT – Phụ trách chung 

- Tổ chức thi công, giám sát đảm bảo thi công 
đúng chất lượng, tiến độ, kỹ thuật mỹ thuật hồ sơ 
thiết kế theo hợp đồng thi công. 
- Tổ chức, quản lý hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ 
chất lượng, lập kế hoạch thi công, kế hoạch vật 
tư, tiến độ thi công. 

- Quản lý thầu phụ, tổ đội thi công. Phối hợp với 
CĐT, TVGS để triển khai thi công. 

    

      Xác nhận : Tôi xin cam đoan các thông tin trên đây là đúng sự thật. 

                           Tp Hồ Chí Minh,Ngày 05 tháng 11 năm 2021                                                  

                                                                                                              Người khai 

 
 

 
 

                                                                                             PHẠM NGỌC TRUNG 


