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MỤC ĐÍCH
Tại sao lại làm dự án này? (bao gồm: động lực, lý do)

Tầm quan trọng, ý nghĩa  và đối tượng hướng tới của dự án?

Dự án này sẽ làm thay đổi tương lai như thế nào và tác động tới đối tượng nào?

VỐN
Ngân sách sẵn có của dự án?

Ngân sách đó có thể linh hoạt như thế nào?

Cần bao nhiêu ngân sách cho 

… NHÓM DỰ ÁN (nội bộ /liên kết bên ngoài)?

… CÁC NGUỒN LỰC cần thiết ?

NHÓM DỰ ÁN
Thành viên trong nhóm ?

Ai là người 

… trong nhóm nòng cốt?

… trong nhóm mở rộng ?

… đối tác bên ngoài?

… quản lý dự án?

CỘT MỐC
Giai đoạn nào hoàn thành sẽ là tín                   
hiệu tốt để tán dương?

Có hay không hạn định cho

… kết quả tạm thời và kết quả từng phần?

… kết quả có thể thấy được và đo đếm được?

… quyết định chỉ đạo?

MÔI TRƯỜNG
Những tác động nào ảnh hưởng đến dự án

(sự kiện, điều kiện, con người)

… gây cản trở dự án?

… thúc đẩy dự án?

RỦI RO  & 
CƠ HỘI
Sự kiện không chắc chắn nào có thể 
(nếu nó xảy ra)

… gây nguy hại đến dự  án ?

… thúc đẩy dự  án?

Những sự kiện có thể bị ảnh hưởng hay những sự kiện 
xác định nên được xem xét là yếu tố thuộc MÔI TRƯỜNG 

NGUỒN LỰC 
Những điều cần thiết cho

… công cụ làm việc (bao gồm phần mềm)?

… tài liệu?

… phương pháp và cách thức thực hiện?

… không gian làm việc của dự án?

… không gian họp (địa điểm cụ thể/môi trường ảo)?

CHẤT LƯỢNG
Điều gì khiến khách hànng thấy hài lòng, liên quan đến

… KẾT QUẢ của dự án?

… CỘT MỐC đạt được của dự  án?

KHÁCH HÀNG của dự án muốn được thông báo và tham gia vào dự án như thế nào?

KẾT QUẢ
Kết quả thực sự được giao cho 
KHÁCH HÀNG sau khi dự án kết thúc?

Đó chủ yếu là

… một sản phẩm?

… một dịch vụ?

… một kiến thức mới?

KHÁCH HÀNG
Ai là khách hàng thật sự của dự án,                     
ai là người 

… bắt đầu và kết thúc dự án (chủ dự án)?

… nhận kết quả dự án (khách hàng)? 

… tài trợ cho dự án (nhà tài trợ)?

Khi có nhiều đối tượng khách hàng, có tồn tại 
các xung đột?

THỜI GIAN 
Khi nào dự án thật sự bắt đầu? Điều gì sẽ được yêu cầu ( ví dụ: sự chuẩn bị, các tài liệu)? 

Khi nào dự án thực sự kết thúc? Điều gì sẽ được yêu cầu (ví dụ: các tài liệu, sự phê duyệt)? 

Ngày bắt đầu và kết thúc của dự án có thể linh hoạt như thế nào?

TÊN DỰ ÁN : TẠO BỞI:

ĐỊA ĐIỂM/THỜI  GIAN:

Translated from English by: Hà Phương Nguyễn Phạm, Anh Nguyễn-Ngọc 
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