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GIỚI THIỆU 

 

Để quản lý một dự án IT thành công, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của người giám đốc dự án, 

trong đó các yếu tố thành công quan trọng không chỉ là hiểu rõ ứng dụng công nghệ, mà 

còn là sự hiểu biết chi tiết các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích nhu cầu 

kinh doanh, lập các kế hoạch, tổ chức nhóm dự án và lãnh đạo sự thay đổi. Người quản 

trị dự án IT cũng phải trãi qua kinh nghiệm các dự án thực tế và vòng đời dự án đầy đủ 

từ đầu đến khi kết thúc dự án. 

Quyển sách lập kế hoạch dự án IT được biên soạn trên nền tảng quy trình quản lý dự án 

của viện quản lý dự án (PMI), đồng thời kết hợp với các tài liệu thực hành quản lý dự án 

chuyên lĩnh vực IT. Nội dung của sách là các hướng dẫn chi tiết từng bước: Phân loại dự 

án IT dựa vào mức rủi ro, đề xuất dự án, cuộc họp khởi động dự án, tổ chức nhóm dự án, 

và chi tiết 12 bản kế hoạch dự án IT. Tất cả nội dung nhằm mục tiêu giúp bạn đọc có một 

logic trình tự, để có thể hiểu và thực hành một cách nhanh chóng, dễ dàng các dự án đầu 

tư hạ tầng công nghệ, dự án xây dựng phần mềm, dự án tích hợp hệ thống... 

Lập kế hoạch dự án IT là một trong số 10 quyển sách cẩm nang dành cho người làm 

quản lý IT trong doanh nghiệp cần phải có, mục tiêu các quyển sách này đều là các 

hướng dẫn chi tiết nhằm Phát triển năng lực cho người quản lý IT. 

Book 1.  Lập kế hoạch chiến lược IT 

Book 2.  Lập kế hoạch dự án IT 

Book 3.  Quản lý dịch vụ IT 

Book 4.  Quản lý tài sản IT  

Book 5.  Quản lý bảo mật thông tin và rủi ro IT 

Book 6.  Lập kế hoạch ngân sách IT  

Book 7.  Quản lý mua sắm và nhà cung cấp IT 

Book 8.  Quản lý bộ phận IT 

Book 9.  Quản lý nhân viên IT 

Book 10. 90 Ngày lãnh đạo IT 

 

Học viện Infochief cũng tổ chức khóa học 5 ngày về các nội dung này. Các bạn có thể 

xem chi tiết nội dung khóa học tại địa chỉ website của học viện infochief: 

http://infochief.com.vn/Infochief-course-IT-Management-Skills.htm 

         Paul Huỳnh

http://infochief.com.vn/Infochief-course-IT-Management-Skills.htm
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