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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Quảng Nam là một trong những tỉnh sớm phát triển thủy ñiện ở khu vực Miền 

Trung-Tây Nguyên. Nhiều nhà máy thủy ñiện ñi vào hoạt ñộng ñã bổ sung nguồn 

ñiện cho quốc gia, góp phần giải quyết ñáng kể tình trạng ngày càng thiếu hụt 

nguồn ñiện trên phạm vi cả nước, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo 

nguồn thu ổn ñịnh cho ngân sách ñịa phương và sẽ có thêm nguồn thu từ quỹ chia 

sẻ lợi ích thủy ñiện ñể ñầu tư cải thiện ñời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng, góp 

phần thúc ñẩy kinh tế - xã hội phát triển và tạo diện mạo mới cho các huyện miền 

núi của tỉnh Quảng Nam.  

Tập ñoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ñang thực hiện ñầu tư 19 dự án thủy 

ñiện, 8 dự án nhiệt ñiện, mặc dù ñã chủ ñộng phối hợp với các cơ quan tư vấn, các 

nhà thầu xây lắp ñể ñồng loạt triển khai các dự án, các ñơn vị tham gia xây dựng 

công trình ñã có nhiều nỗ lực, chủ ñộng phối hợp chỉ ñạo thi công nhằm hoàn 

thành kế hoạch hàng năm, nhưng vẫn còn một số dự án không ñạt tiến ñộ. 

Cụ thể như dự án thủy ñiện A Vương, khởi công năm 2003, dự kiến phát ñiện 

tổ máy 1 vào cuối năm 2007, hoàn thành năm 2008 nhưng mùa lũ năm 2006, công 

trường ñã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của hai cơn bão số 6 và số 9 ñổ bộ vào 

Quảng Nam, Đà Nẵng, gây mưa to lũ lớn (vượt quá tần suất lũ thiết kế) nên một số 

hạng mục công trình ñã không chống ñược lũ, do ñó dự án này có thể sẽ phát ñiện 

tổ máy 1 vào quí IV/2008. Dự án thủy ñiện Tuyên Quang, khởi công năm 2002, dự 

kiến phát ñiện tổ máy 1 vào cuối năm 2006, nhưng do Tổng thầu EPC ký hợp ñồng 

gói thầu cung cấp thiết bị cơ ñiện chậm dẫn ñến phải lùi tiến ñộ phát ñiện tổ máy 1 

vào tháng 08/2007.  

Dự án thủy ñiện Sông Bung 4 là dự án nguồn thủy ñiện ñầu tiên ñược Ngân 

hàng Phát triển Châu Á ñã tạo ñiều kiện thu xếp vốn tài trợ cho dự án theo chương 

trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Phát triển Châu Á. Trong 

quá trình thực hiện dự án nói chung và công tác quản lý tiến ñộ thực hiện dự án nói 
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riêng, một số hạng mục của dự án cũng không nằm ngoài khả năng chậm tiến ñộ 

này. Một số khó khăn, vướng mắc lớn nhất xuất phát từ việc ứng dụng các kỹ thuật 

quản lý tiến ñộ trong việc lập kế hoạch, công tác giám sát & kiểm soát dự án và 

ảnh hưởng của các bên tham gia dự án. Bên cạnh ñó việc lập và trình duyệt Thiết 

kế kỹ thuật và Tổng dự toán một số hạng mục của dự án còn chậm so với yêu cầu; 

Năng lực tư vấn trong nước còn một số hạn chế; Công tác ñấu thầu và và lựa chọn 

nhà thầu xây lắp không ñáp ứng tiến ñộ và kém ñồng bộ; Một số khó khăn về công 

tác ñền bù, giải phóng mặt bằng do người dân và chính quyền ñịa phương có 

những yêu cầu về tiêu chuẩn bồi thường, chính sách hỗ trợ cao hơn tiêu chuẩn ñã 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; Lực lượng thi công của các nhà thầu bị giàn 

mỏng ở nhiều dự án nên thiếu nhân lực, vật tư, thiết bị thi công như ñã cam kết. 

Nhiều nhà thầu chỉ ñáp ứng ñược khoảng 50% lực lượng thi công theo yêu cầu, 

nhiều thiết bị thi công quá cũ không ñảm bảo công suất, bị hỏng hóc liên tục; Công 

tác tài chính của các nhà thầu thường không ñáp ứng ñược yêu cầu nên nhiều lúc 

không cung cấp ñủ vật liệu ñể thi công (xi măng, sắt thép…). Nhìn chung, các nhà 

thầu xây dựng chuyên ngành nguồn ñiện hiện nay ñang bị quá tải do nhận cùng 

một lúc nhiều công trình, chưa kể các công trình do chính họ làm chủ ñầu tư. Công 

tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân các dự án chậm do các nhà thầu không ñáp 

ứng yêu cầu về thủ tục hoàn công, nghiệm thu. Ngoài ra, do thời tiết khắc nghiệt, 

bão lũ thất thường, không theo qui luật nên ñã gây khó khăn trong thi công tại các 

công trình thủy ñiện xây dựng tại các vùng sâu, vùng xa, ñiều kiện vật chất và tinh 

thần ñều nghèo nàn, ñi lại khó khăn này. Đó cũng chính là một trong những yếu tố 

ảnh hưởng ñến tiến ñộ thực hiện dự án.  

Từ những vấn ñề nêu trên, tôi chọn: "Hoàn thiện công tác quản lý tiến ñộ 

thực hiện dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4" làm ñề tài thạc sỹ kinh tế. 

2. Tổng quan 

Đề tài của tác giả Trần Đình Nhân: “Mô hình tổ chức quản lý dự án ñầu tư 

xây dựng trong ngành Điện lực Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu lý thuyết tổ chức 

quản lý dự án nói chung và quản lý dự án ñầu tư xây dựng nói riêng, ñề tài ñã xem 
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xét, ñánh giá mô hình quản lý dự án của Tập ñoàn Điện lực Việt Nam, từ ñó xây 

dựng nên một mô hình tổ chức quản lý các dự án ñầu tư xây dựng của Tập ñoàn 

một cách có hiệu quả. 

Đề tài của tác giả Trần Úc: “Quản trị dự án tại Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Phát triển Kinh tế Tiền phong Đà Nẵng (Minh họa qua Dự án Công trình Trung 

tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp thành phố Hội An). Đề tài nghiên 

cứu ñánh giá hoạt ñộng quản trị dự án của Công ty và qua minh họa dự án Công 

trình Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp thành phố Hội An, ñề tài 

tổng hợp cơ sở lý luận về quản trị dự án; phân tích thực trạng và ñề xuất những giải 

pháp cơ bản về mặt quản trị trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án công trình 

tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Kinh tế Tiền phong Đà Nẵng. 

3. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài 

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý dự án và quản lý tiến ñộ dự án ñầu tư 

xây dựng công trình. 

Đánh giá ñúng thực trạng công tác quản lý tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông Bung 

4 và ñi sâu phân tích công tác giám sát và kiểm soát tiến ñộ thực hiện dự án. Rút ra 

ñược các kết quả, những vấn ñề ñặt ra cần giải quyết và những nguyên nhân của 

chúng. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiến ñộ dự án thuỷ 

ñiện Sông Bung 4 dựa trên kế hoạch thực hiện dự án ñã và ñang triển khai thực 

hiện. 

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu ñến công tác triển khai thực hiện dự án, tập trung nghiên 

cứu và phân tích sâu công tác lập kế hoạch quản lý tiến ñộ, giám sát & kiểm soát 

tiến ñộ thực hiện dự án và một số các yếu tố khác ảnh hưởng ñến tiến ñộ thực hiện 

dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 như: công tác ñấu thầu, ảnh hưởng của các bên tham 

gia vào dự án. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu chung 
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Trong triển khai nghiên cứu ñề tài, tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện 

chứng, các lý thuyết về quản trị dự án và các môn khoa học khác ñể nhìn nhận, 

phân tích ñánh giá các vấn ñề một cách khoa học và khách quan. Đây cũng là cơ sở 

của phương pháp luận ñể vận dụng các phương pháp chuyên môn ñược chính xác 

trong quá trình nghiên cứu của ñề tài. 

5.2. Các phương pháp cụ thể  

- Các phương pháp thu thập thông tin: Đề tài tiến hành thu thập một số tài 

liệu, văn bản, báo cáo và nghiên cứu hiện có tại Vi ệt Nam liên quan ñến công tác 

triển khai thực hiện dự án thông qua nhiều nguồn khác nhau (Giáo trình Quản trị 

dự án, giáo trình qủan lý dự án ñầu tư xây dựng công trình, Các Nghị ñịnh của 

Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh của các Bộ, các Hướng 

dẫn ñặc thù của Tập ñoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á, các 

chuyên gia quản lý dự án trong nước và quốc tế tại Vi ệt Nam,...) nhằm thu ñược 

hiểu biết chung về các vấn ñề quan tâm và nhiệm vụ nghiên cứu.  

- Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn và trao ñổi với các chuyên gia quản lý 

dự án nhằm thu ñược những kinh nghiệm, nhận xét và ý kiến của họ về vấn ñề liên 

quan ñến công tác triển khai thực hiện dự án, ñặc biệt là công tác giám sát và ñánh 

giá tiến ñộ dự án, công tác ñấu thầu và mối liên hệ với các bên hữu quan tham gia 

vào tiến trình thực hiện dự án ... trong từng tình huống cụ thể tại dự án thuỷ ñiện 

Sông Bung 4. 

- Phương pháp tổng hợp: Đề tài thực hiện tổng hợp, phân tích và ñánh giá 

trên cơ sở tài liệu, thông tin thu thập ñược ñể ñưa ra quan ñiểm về công tác triển 

khai thực hiện dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4, nhận ñịnh về công tác giám sát và 

kiểm soát tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4; ñồng thời ñề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4. 

- Đề tài ñã sử dụng một số công cụ chuyên dùng trong công tác quản lý dự án 

như: biểu ñồ Gantt, biểu ñồ mốc sự kiện quan trọng, phân tích giá trị thu ñược 

(EVA), chỉ số ño lường sự biến ñộng của kế hoạch (SPI) và sử dụng phần mềm 

chuyên dùng Microsoft Project ñể lập tiến ñộ dự án… 
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6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Đề tài tác giả ñang nghiên cứu mang tính thực tế cao, gắn liền với thực trạng 

của một dự án thuỷ ñiện ñang trong quá trình triển khai xây dựng. Trong phạm vi 

ñề tài chưa thể ñề cập ñược hết các vấn ñề tồn tại một cách toàn diện trên nhiều 

lĩnh vực của công tác quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, về 

khuôn khổ nhất ñịnh, ñề tài ñã ñưa ra các giải pháp một cách tổng quát về công tác 

triển khai thực hiện dự án và cụ thể hoá ñề xuất hoàn thiện công tác quản lý tiến ñộ 

dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 và từ ñó sẽ rút ra ñược những kinh nghiệm thiết thực 

từ dự án này ñể áp dụng cho các dự án khác ñang và sẽ triển khai thực hiện tại tỉnh 

Quảng Nam nói riêng và khu vực Miền Trung nói chung. 

 

7. Cấu trúc của ñề tài  

Đề tài ñược cấu trúc thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý tiến ñộ dự án ñầu tư xây dựng công 

trình. 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tiến ñộ thực hiện dự án thủy ñiện 

Sông Bung 4. 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiến ñộ thực hiện dự 

án thủy ñiện Sông Bung 4. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN LÝ TI ẾN ĐỘ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1.1 Tổng quan về dự án và quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình 

1.1.1 Khái niệm dự án 

Thuật ngữ dự án ñược ñịnh nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tùy theo mục 

ñích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào ñó. 

- Trên phương diện phát triển, có hai cách hiểu về dự án: cách hiểu ''tĩnh'' và 

cách hiểu ''ñộng''. Theo cách hiểu thứ nhất ''tĩnh'' thì dự án là hình tượng về  một 

tình huống (một trạng thái) mà ta muốn ñạt tới. Theo cách hiểu thứ hai ''ñộng'' có 

thể ñịnh nghĩa Dự án là một lĩnh vực hoạt ñộng ñặc  thù, một nhiệm vụ cụ thể cần 

phải ñược thực hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch 

tiến ñộ nhằm tạo ra một thực thể mới. 

Như vậy, theo ñịnh nghĩa này thì: (1) Dự án không chỉ là một ý ñịnh phác 

thảo mà có tính cụ thể và mục tiêu xác ñịnh; (2) Dự án không phải là một nghiên 

cứu trừu tượng mà phải cấu trúc nên một thực thể mới. 

- Trên phương diện quản lý, có thể ñịnh nghĩa Dự án là những nỗ lực có thời 

hạn nhằm tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất. 

Định nghĩa này nhấn mạnh hai ñặc tính : (1) Nỗ lực tạm thời (hay có thời 

hạn). Nghĩa là, mọi dự án ñầu tư ñều có ñiểm bắt ñầu và kết thúc xác ñịnh. Dự án 

kết thúc khi mục tiêu của dự án ñã ñạt ñược hoặc khi xác ñịnh rõ ràng mục tiêu 

không thể ñạt ñược và dự án bị loại bỏ; (2) Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất. Sản 

phẩm hoặc dịch vụ duy nhất là sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt so với những sản 

phẩm tương tự ñã có hoặc dự án khác. 

Dự án ñầu tư xây dựng công trình theo ñịnh nghĩa của luật Xây dựng: là tập 

hợp các ñề xuất có liên quan ñến việc bỏ vốn ñể xây dựng mới, mở rộng hoặc cải 

tạo những công trình xây dựng nhằm mục ñích phát triển, duy trì, nâng cao chất 

lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất ñịnh. 

1.1.2 Khái niệm quản lý dự án 
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Quản lý nói chung là sự tác ñộng có mục ñích của chủ thể quản lý vào các ñối 

tượng quản lý ñể ñiều khiển ñối tượng nhằm ñạt ñược các mục tiêu ñã ñề ra. 

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, ñiều phối thời gian, nguồn lực và 

giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm ñảm bảo cho dự án hoàn thành ñúng 

thời hạn, trong phạm vi ngân sách ñược duyệt và ñạt ñược các yêu cầu ñã ñịnh về 

kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp và ñiều kiện 

tốt nhất cho phép. 

Để dự án thành công, nhà quản lý dự án phải xác ñịnh rõ các bên hữu quan 

của dự án và ñáp ứng nhu cầu, kỳ vọng, mong ñợi của họ, từ ñó xác ñịnh phạm vi 

công việc và mục tiêu của dự án. 

1.1.3 Tiến trình quản lý dự án 

Hình 1.1 Tiến trình quản lý dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Tiến trình quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình 

� Lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình  

- Lập Báo cáo ñầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) 

và xin phép ñầu tư. 

- Lập Dự án ñầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi). 

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.    

TTII ẾẾNN  TTRRÌÌ NNHH  QQUUẢẢNN  LL ÝÝ  DDỰỰ  ÁÁNN  

Lập kế 
hoạch triển 
khai thực 
hiện dự án 

 

Giám sát  
và ñánh giá  

dự án  

 Kết 
thúc 
dự án 

 Chọn 
lựa 

dự án  

 

   

QQuuảảnn  llýý  rr ủủii   rr oo  

QQuuảảnn  llýý  cchhấấtt   llưượợnngg  

 

  

  Phản hồi, thay ñổi và hành ñộng sửa sai 
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� Thực hiện dự án ñầu tư xây dựng công trình 

- Lập kế hoạch triển khai dự án. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch dự án. 

- Giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dự án. 

� Bàn giao công trình ñưa vào sử dụng 

1.2 Nội dung của công tác quản lý tiến ñộ các dự án ñầu tư xây dựng công 

trình 

Sau khi kế hoạch tổng hợp ñã ñược xây dựng và ñược cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, dự án ñược phép triển khai sang giai ñoạn thực hiện, ñây cũng là giai ñoạn 

phải hiện thực hoá các mục tiêu ñã ñề ra. Giai ñoạn triển khai thực hiện dự án là 

giai ñoạn cần phải triển khai các công tác giám sát, kiểm soát và các hành ñộng 

ñiều chỉnh nếu cần thiết. Quản lý tiến ñộ thực hiện dự án là một trong những nội 

dung then chốt trong quá trình triển khai thực hiện dự án, vì vậy các bước thực 

hiện cũng tuân thủ vào một vòng lặp liên tục: lập kế hoạch - giám sát - kiểm soát 

1.2.1 Lập kế hoạch quản lý tiến ñộ 

1.2.1.1 Khái niệm và vai trò của kế hoạch tiến ñộ trong thực hiện dự án ñầu 

tư xây dựng công trình 

Kế hoạch tiến ñộ thực hiện dự án là bản kế hoạch xác ñịnh trình tự thực hiện 

các công việc, thời gian thực hiện từng công việc và toàn bộ thời gian thực hiện dự 

án. 

Kế hoạch tiến ñộ có vai trò hết sức quan trọng ñối với việc xây dựng các nội 

dung kế hoạch khác và ñến việc triển khai dự án: Trước hết kế hoạch tiến ñộ giúp 

người quản lý có ñược một sự hình dung tổng quát về toàn bộ công việc cần thực 

hiện và tiến trình thực hiện các công việc ñó ñể hoàn thành mục tiêu dự án, làm cơ 

sở cho việc xây dựng các kế hoạch cung ứng và ñiều phối tài nguyên thực hiện dự 

án; làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch ñấu thầu triển khai, kế hoạch với các 

nhà thầu khác... Trong hệ thống kế hoạch dự án, kế hoạch tiến ñộ ñược xem là kế 

hoạch nền tảng và phải xác lập trước các nội dung kế hoạch khác. 

1.2.1.2 Các công cụ xây dựng kế hoạch tiến ñộ 
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a. Biểu ñồ Gantt 

Biểu ñồ Gantt của dự án ñược ñánh dấu ñể biểu diễn rõ tiến triển thực tế tại 

thời ñiểm báo cáo.  

Biểu ñồ Gantt là phương pháp trình bày tiến trình thực tế cũng như kế hoạch 

thực hiện các công việc của dự án theo trình tự thời gian. Mục ñích của Gantt là 

xác ñịnh một tiến ñộ hợp lý nhất ñể thực hiện các công việc khác nhau của dự án. 

Tiến ñộ này tuỳ thuộc vào ñộ dài công việc, những ñiều kiện ràng buộc và kỳ hạn 

phải tuân thủ. 

Cấu trúc của biểu ñồ. 

- Cột dọc trình bày công việc, thời gian tương ứng ñể thực hiện từng công 

việc. Được trình bày trên trục hoành. 

- Mỗi ñoạn thẳng biểu hiện một công việc. Độ dài ñoạn thẳng là ñộ dài công 

việc. Vị trí của ñoạn thẳng thể hiện quan hệ thứ tự trước sau giữa các công việc. 

 

 

 

Hình 1.2 Biểu ñồ Gantt cho chương trình bình thường của dự án M 

ID Tas Dur Prede 1 September Octorber November December January  
    8/22 9/5 9/19 10/3 10/17 10/31 11/14 11/28 12/12 12/26 1/9 1/23 

1 a 5w  
2 b 7w  
3 c 6w  
4 d 5w 1 
5 e 4w 2 
6 f 3w 2 
7 g 6w 3 
8 h 8w 4,5 
9 i 5w 4,5 
10 k 7w 6,7,8 
11 m 3w 9,10 
12    

       

Ví dụ biểu ñồ Gantt cho chương trình bình thường của dự án M thể hiện 

trong hình 1.2 (Hình này ñược vẽ bằng phần mền WinProject 5.0) 

Biểu ñồ Gantt có một số tác dụng sau : 

- Phương pháp biểu ñồ Gantt dễ ñọc, dễ nhận biết hiện trạng thực tế của từng 

nhiệm vụ cũng như tình hình chung của toàn bộ dự án. 

 
 
 



10 
 
 

 

- Dễ xây dựng, do ñó, nó ñược sử dụng khá phổ biến. 

- Thông qua biểu ñồ có thể thấy ñược tình hình nhanh chậm của các công 

việc, và tính liên tục của chúng. Trên cơ sở ñó có biện pháp ñẩy nhanh tiến trình, 

tái sắp xếp công việc ñể ñảm bảo tính liên tục và tái phân phối lại nguồn lực cho 

từng công việc nhằm ñảm bảo tính hợp lý. 

- Biểu ñồ thường có một số ký hiệu riêng ñể nhấn mạnh những vấn ñề liên 

quan ñặc biệt ñến công việc. 

- Đôi khi người ta xây dựng hai sơ ñồ Gantt: một cho thời gian triển khai sớm 

nhất và một cho thời gian triển khai muộn nhất. Để xây dựng sơ ñồ Gantt triển khai 

muộn người ta xuất phát từ sơ ñồ Gantt triển khai sớm. Các công việc có thể triển 

khai muộn nhưng thời gian bắt ñầu và kết thúc dự án không ñược thay ñổi. 

Hạn chế của Gantt: Đối với những dự án phức tạp gồm hàng  trăm công việc 

cần phải thực hiện thì biểu ñồ Gantt không thể chỉ ra ñủ sự tương tác và mối tương 

quan giữa các loại công việc. Trong nhiều trường hợp nếu phải ñiều chỉnh lại biểu 

ñồ thì thực hiện rất khó khăn phức tạp. Khó nhận biết công việc nào tiếp theo công 

việc nào khi biểu ñồ phản ánh quá nhiều công việc liên tiếp nhau. 

b. Kỹ thuật tổng quan và ñánh giá dự án PERT (Program Evaluation and 
Review Technique) và Phương pháp ñường găng CPM (Critical Path Method). 

Kỹ thuật PERT và CPM là những kỹ thuật ñược sử dụng ñể xây dựng mạng 

nối kết công việc. Kỹ thuật PERT lần ñầu tiên ñược áp dụng trong hải quân Mỹ 

vào năm 1958 khi họ sản xuất tên lửa xuyên lục ñịa. Tham gia chương trình có 200 

nhà cung ứng, 9.000 nhà thầu, dự kiến chương trình thực hiện trong 7 năm. Nhờ áp 

dụng kỹ thuật quản lý dự án này nên thời gian hoàn thành dự án giảm xuống chỉ 

còn 7 năm. CPM ñược phát triển bởi công ty Dupond trong cùng thời kỳ. Hai 

phương pháp này tuy có những nét khác nhau nhưng chúng có nhiều ñiểm giống 

nhau: cả hai kỹ thuật ñều dẫn ñến việc tính toán ñường găng, cùng chỉ ra thời gian 

dự trữ của các công việc . 

- Các bước tiến hành : gồm 3 bước cơ  bản sau : 

 + Bước 1: lập kế hoạch dự án : Liệt kê tất cả các công việc phải thực hiện 

của dự án ; biểu diễn trình tự theo kế hoạch các công việc trên mạng theo thứ tư  
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công việc nào cần làm trước, công việc nào làm sau, những công việc nào cùng 

làm song hành ... 

 + Bước 2: Lập tiến ñộ dự án : Dự ñoán thời gian hoàn thành của mỗi công 

việc; tính toàn ñường găng. Sử dụng thông tin có ñược ñể phát triển kế hoạch tiến 

ñộ hiệu quả và tiết kiệm hơn. 

 + Bước 3: Giám sát dự án, sử dụng kế hoạch tiến ñộ ñể kiểm soát và giám 

sát dự án trong quá trình thực hiện. Điều chỉnh và bổ sung và giải quyết kịp thời 

những bất lợi xảy ra trong quá trình thực thi. 

- Xác ñịnh ñường găng: Sau khi thiết lập xong mạng công việc, ta xác ñịnh 

ñường găng. Đường găng là ñường dài nhất tính từ công việc ñầu ñến công việc 

cuối của dự án phản ánh thời gian tối thiểu ñể hoàn thành dự án. Đường găng là 

ñường ñi qua các công việc găng và sự kiện găng. 

Trong quản lý dự án, các công việc trên ñường găng ñược quản lý chặt chẽ vì 

nếu bất cứ công việc nào bị chậm trễ thì thời gian hoàn thành dự án cũng sẽ bị kéo 

dài thêm một thời hạn tương ứng. Sơ ñồ mạng và ñường găng (theo phương pháp 

AOA) của dự án Z như hình 1.3 

Hình 1.3. Sơ ñồ mạng của  dự án Z theo phương pháp AOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A : tên công việc ; (3) : thời gian hoàn thành ;    0  : sự kiện 
   (nét mờ): trình tự thực hiện công việc 
   (nét ñậm) : ñường găng : 22 ngày  

 - Xác ñịnh thời gian dự trữ  : Thời gian dự trữ (còn gọi là thời gian di ñộng 

hay thời gian lỏng) là lượng thời gian mà một công việc có thể trì hoãn sau thời 

ñiểm bắt ñầu sớm (hoặc bắt ñầu muộn) mà không làm chậm lại thời hạn hoàn 

thành dự án , nếu các công việc khác bảo ñảm ñúng thời gian dự ñoán. 

D(4) 

F(5) 

 
0 

1 4 

2 

3 5 

6 7 

A(3) 

B(4) 

C(4) 

G(3) 

H(4) E(5) 

I(4) 

K(7) 

M(2) 



12 
 
 

 

Việc xác ñịnh thời gian di ñộng cho phép lập kế hoạch tiến ñộ linh hoạt. Vì ta 

có thể sử dụng nó ñể dịch chuyển các công việc sao cho khối lượng các công việc 

phân bổ ñều ñặn hơn theo thời gian hoặc sử dụng thời gian di ñộng như là thời gian 

bảo hiểm .  

 

1.2.2 Giám sát tiến ñộ 

1.2.2.1 Khái niệm và vai trò của giám sát tiến ñộ trong thực hiện dự án ñầu tư 

xây dựng công trình 

- Khái niệm: Giám sát là thu thập, ghi nhận và báo cáo thông tin liên quan ñến 

tất cả các khía cạnh của việc thực hiện dự án mà người quản lý dự án hay những 

ñối tượng khác muốn xem xét. 

- Vai trò: giám sát là hoạt ñộng giúp xác ñịnh dự án có ñang ñược thực hiện 

theo ñúng kế hoạch hay không, và sẽ báo cáo bất cứ sai lệch phát sinh ñể từ ñó ñề 

xuất hành ñộng ñiều chỉnh trước khi quá muộn. 

1.2.2.2 Nhu cầu thông tin và quy trình báo cáo 

Nội dung của báo cáo: Sau khi thu thập xong dữ liệu, cần ñưa ra những báo 

cáo về tiến triển của dự án gồm các loại báo cáo về tình hình thực hiện dự án, báo 

cáo thời gian/ chi phí, báo cáo về các sai lệch. Báo cáo cần xác ñịnh rõ nguyên 

nhân, tác ñộng và lưu ý ñến các xu hướng. Nếu có thể ñược, nên thực hiện các so 

sánh với phân phối thống kế của các dữ liệu trước ñó. Điều này sẽ giúp người quản 

trị dự án và những người khác diễn giải dữ liệu cần giám sát. 

Mức chi tiết của báo cáo: Hệ thống giám sát cần phải ñược xây dựng ñể 

hướng ñến mỗi cấp quản lý, song mức ñộ chi tiết của các báo cáo ñối với từng cấp 

có thể khác nhau. Nói chung, cấu trúc của hệ thống báo cáo nên phản ánh ñược cấu 

trúc phân chia công việc tương ứng với ñộ kiểm soát ở ừng cấp. Ở cấp quản lý thấp 

hơn, tần suất báo cáo cao và cần những thông tin chi tiết. Các cấp quản lý cấp cao 

hơn thường cần các báo cáo tổng quan mô tả tiến triển trong các phạm vi tổng hợp 

hơn và mật ñộ thấp hơn. 

Tần suất: Tần suất của báo cáo phụ thuộc vào mức ñộ kiểm soát mong muốn 
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và phụ thuộc vào chu kỳ sống của dự án. Báo cáo cũng có thể có tần suất thấp ñối 

với các nhà lãnh ñạo cấp cao, song tần suất sẽ dày ñặc hơn nếu ñó là báo cáo cho 

các nhà quản trị dự án và ở cấp tác nghiệp. Nói chung, tần suất của báo cáo phải ñủ 

cao ñể kiểm soát toàn bộ quá trình từ lúc bắt ñầu ñến khi hoàn tất nhiệm vụ. Báo 

cáo phải chứa ñựng dữ liệu phù hợp ñể kiểm soát nhiệm vụ cụ thể ñược thực hiện 

theo một tiến ñộ cụ thể. Ngoài ra, thời ñiểm của báo cáo nói chung nên tương thích 

với thời ñiểm của các sự kiện quan trọng của dự án. Việc xác ñịnh các sự kiện 

quan trọng của dự án dựa trên cơ sở ñối tượng quan tâm (nhà quản trị cấp cao hay 

cấp thấp). Điều này có nghĩa các báo cáo dự án có thể không nhất thiết phải theo 

ñịnh kỳ. 

1.2.2.3 Các công cụ và kỹ thuật giám sát tiến ñộ 

a. Các biểu ñồ mốc sự kiện quan trọng 

Đây là biểu ñồ biểu diễn tiến ñộ trong ñó liệt kê các mục tiêu tại các mốc sự kiện 

quan trọng, thời gian và các ghi chú (bình luận) ñể ñạt ñược mục tiêu này. 

MOC là kế hoạch quản lý cho dự án và ñược xây dựng nhằm duy trì tiến ñộ 

trong suốt thời gian thực hiện dự án. Các vấn ñề có thể xảy ra và ñòi hỏi phải thay 

ñổi MOC bằng cách thêm vào, thay ñổi hoặc xoá bỏ các mốc sự kiện hoặc thay ñổi 

mối liên hệ logic giữa chúng. Nếu cần có thay ñổi như vậy thì cần phải ñược báo 

cáo và các thay ñổi này cần ñược kiểm soát trong tiến trình kiểm soát sự thay ñổi 

của dự án.  

b. Các chỉ số ño lường sự biến ñộng của kế hoạch và chi phí. 

Đo lường sự biến ñộng kế hoạch và chi phí thực tế riêng rẽ với nhau không 

ñánh giá ñược một cách ñầy ñủ về tình hình thực hiện dự án. Dự án có thể sớm tiến 

ñộ song vượt quá ngân sách thì tình hình thực hiện vẫn không tốt. Do ñó ñể ñánh 

giá toàn diện về tình hình thực hiện dự án, cần phải xem xét ñồng thời tích hợp yếu 

tố thời gian và yếu tố chi phí. 

Ngành công nghiệp quản lý dự án ñã phát triển phương pháp phân tích giá trị 

thu nhập (EVA). Phương pháp phân tích này thích hợp ñối với tất cả các dự án, từ 

các dự án, mang tính phức tạp về kỹ thuật công nghệ, ñến các dự án dạng ñơn giản 
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như dự án như thiết kế lại nội thất nhà cửa, nó không ñòi hỏi các chuyên gia về các 

tác vụ chi tiết. Một giải pháp thông thường ñể báo cáo sự hoàn tất một phần ở một 

tác vụ là áp dụng quy tắc 0-50-100 của các tiến trình. 

Dự án ñang thực hiện có ñi ñúng tiến ñộ không? Đây là câu hỏi mà tất cả các 

bên tham gia dự án ñều muốn có câu lời giải ñáp một cách thường xuyên. Câu hỏi 

càng trở nên khó trả lời trong trường hợp các dự án lớn có nhiều tác vụ thực hiện 

ñồng thời. Nếu một số tác vụ vượt kế hoạch trong khi những dự án khác lại chậm 

tiến ñộ, vậy thì ñâu sẽ là thực tế của một bản quy hoạch tiến ñộ? Đối với EVA, một 

chuyên gia quản lý dự án sẽ so sánh tổng số khối lượng công việc ñã ñược thực 

hiện với tổng khối lượng công việc phải ñược thực hiện tại một thời ñiểm nào ñó 

ñể tính toán sự biến ñộng so với kế hoạch. Việc bám sát kế hoạch bằng EVA yêu 

cầu sự thấu hiểu về các thuật ngữ sau ñây:  

 � Giá trị hoạch ñịnh (PV): Là chi phí ñược hoạch ñịnh hay ngân sách của 

các công việc phải ñược hoàn thành vào một thời ñiểm ñịnh trước(còn ñược gọi là 

chi phí dự trù của công việc tính theo tiến ñộ - budgeted cost of work scheduled, 

hay BCWS). Trong Hình 1.3, dự án ñược hoạch ñịnh ñể hoàn thành các công việc 

với giá trị $850 tại thời ñiểm cuối tuần thứ sáu. 

 � Giá trị thu nhập - Earned value (EV): Là chi phí hoạch ñịnh (hay dự trù) 

của các tác vụ hoàn tất. Nó còn ñược gọi là chi phí dự trù của các tác vụ ñã ñược 

thực hiện - budgeted cost of work performed (BCWP) - ñối với dự án, bởi vì nó là 

giá trị của các công việc ñã ñược hoàn tất. Trong minh họa 5.7, thật sự dự án ñã 

hoàn tất các công việc có giá trị là $800 tại thời ñiểm cuối tuần thứ 6. 

 � Độ lệch kế hoạch - Schedule Variance (SV): Độ lệch kế hoạch là sự khác 

biệt giữa giá trị của các công việc ñược hoạch ñịnh và giá trị của các công việc 

thực tế ñã ñạt ñược. Nó dùng các giá trị về chi phí ñể ño lường việc thực hiện kế 

hoạch. SV = EV - PV (Nếu là số âm: thực hiện trễ tiến ñộ). 

 � Phần trăm về ñộ lệch kế hoạch - Schedule Variance Percent (SV%): Là tỷ 

số giữa ñộ lệch tiến ñộ và chi phí ñến hạn theo kế hoạch. Một số SV% dương thể 

hiện một kết quả tốt; có nghĩa là có nhiều công việc ñược thực hiện hơn so với kế 
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hoạch ban ñầu. Một số SV% âm là không tốt bởi vì có ít công việc ñã ñược hoàn 

tất so với kế hoạch. SV% = SV/PV. Phép tính này cho phép chúng ta báo cáo: “Kế 

hoạch bị trễ với mức ñộ bằng 5.88%”, xem Hình 1.4 và 1.5. 

 � Chỉ số thực hiện kế hoạch - Schedule Performance Index (SPI): Là tỷ số 

Giá trị thu nhập thực tế / Giá trị thực hiện kế hoạch (SPI > 1.0 = vượt trước kế 

hoạch, SPI < 1.0 = thực hiện sau kế hoạch). 

Với các công thức ñược cho trên ñây, cùng với một ñường tham chiếu ñược 

xác ñịnh rõ ràng, và tiến ñộ của các tác vụ, chúng ta có thể tự tin báo cáo tất cả 

toàn bộ tiến trình một cách chính xác, mang tính khách quan. 

Hình 1.4. Phân tích về giá trị thu nhập 

 

  

Sau sáu tuần, một số tác vụ trước kế hoạch trong khi số khác trễ kế hoạch 

 Tổng chi phí thực tế =760 Giá trị thu nhập = 800  Giá trị hoạch ñịnh = 850  

 PV
PV- EV

SV% =    
 EV
AV- EV

CV% =     

850
850- 800

SV%=    
800

760- 800
CV% =  

 SV% = -0.0588 or 5.88% sau kế hoạch  CV% = .05 or 5% Trước kế 

hoạch  

 Dự án hoàn tất mới = Tăng giá trị hoạch ñịnh x (AV/EV) 
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     EAC = 1200 x (760/800) 

     EAC = 1140 

 Ngay khi sử dụng EVA, chúng ta cũng có thể rơi vào trường hợp sai lầm 

trong việc ñánh giá mang tính chủ quan khi báo cáo quy trình một phần trên các tác 

vụ chi tiết. Một giải pháp thông thường ñể báo cáo sự hoàn tất một phần ở một tác 

vụ là áp dụng quy tắc 0-50-100 của các tiến trình: 

  � Tác vụ hoàn tất 0%: Tác vụ chưa bắt ñầu  

 � Tác vụ hoàn tất 5%: Tác vụ ñã ñược bắt ñầu nhưng chưa hoàn tất. 

 � Tác vụ hoàn tất 100%: Tác vụ ñã ñược hoàn thành. 

Hình 1.5 Biểu thị ñồ họa các biến ñộng về chi phí  

và thời gian sử dụng EVA 

 

Các phương pháp biểu thị sự biến ñộng về chi phí  
và thời gian của kế hoạch ñược cho trong Hình 1.3 
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 Đối với trường hợp áp dụng phương pháp này cho công việc, các gói công 

việc thực tế phải ñược phân tách ra thành các ñơn vị nhỏ. Nguyên tắc hoạch ñịnh 

chính là sự phân tách các tác vụ ñến khi chúng không dài hơn một chu kỳ báo cáo. 

Sự kết hợp giữa các tác vụ nhỏ này với phương pháp phân chia trạng thái 0-50-100 

cho thấy rằng, không có một tác vụ nào ñang ở trạng thái “ñang thực hiện” trong 

hơn một chu kỳ báo cáo. Khi ñánh giá quy trình ở cấp ñộ các tác vụ, bạn thật sự 

chỉ biết hai ñiều: Liệu nó có ñược bắt ñầu và hoàn tất? Vì vậy mức ñộ chi tiết trong 

bảng phân tách công việc càng lớn thì ñộ chính xác trong quy trình hoạch ñịnh 

càng cao. 

 Đo lường các biến ñộng về chi phí  

 Các nhà quản lý dự án và các nhà ñiều hành chịu trách nhiệm cho nhiều dự 

án quan tâm ñến hai ñiểm chính sau ñây trong vấn ñề chi phí:  

 1. Mức ñộ cung cấp tài chính của chúng ta có phù hợp với mức tiêu hai ngân 

sách hay không? (Lưu chuyển tiền mặt)? 

 2. Chúng ta có thể hoàn thành dự án trong phạm vi ngân sách ñược phê 

chuẩn hay không? 

 Các kỹ thuật hoạch ñịnh chi tiết ñược trình bày trong chương 4 mô tả làm 

cách nào ñể dự báo mức sử dụng ngân sách theo từng tuần hay theo từng tháng của 

dự án. Việc so sánh mức chi tiêu thực tế ở mỗi chu kỳ báo cáo với kế hoạch sẽ 

giúp chúng ta sẽ biết ñược mức ñộ sai lệch so với kế hoạch. Trong khi những chi 

tiết về quản lý các lưu chuyển tiền mặt nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này, rõ 

ràng rằng ngay cả một dự án ñược trợ cấp ñầy ñủ cũng có thể không có toàn bộ 

nguồn ngân sách ñược ứng trước. Điều này ñặc biệt ñúng với các dự án có thời 

gian kéo dài và có chi phí thực hiện ñắt ñỏ. Việc theo dõi tốc ñộ chi tiêu có thể 

ngăn ngừa sự chững lại của dự án ñược thực thi - một hậu quả xuất phát từ tình 

trạng thâm hụt ngân sách. 

 Sự so sánh các lưu chuyển tiền mặt ñược hoạch ñịch với lưu chuyển tiền mặt 

thực tế sẽ có những lợi ích riêng của nó, nhưng không báo cho bạn biết liệu dự án 

sẽ vượt mức hay ở dưới mức của nguồn ngân sách ñã ñịnh. EVA so sánh các chi 
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phí ñã ñược dự tính so với chi phí thực tế cho tất cả các công việc ñã hoàn tất ñúng 

hạn, ñiều này sẽ cung cấp một giải pháp ño lường về tính hiệu quả của chi phí. 

Việc tính ñộ chênh lệch về chi phí có sử dụng một số thuật ngữ tương tự như trong 

tính toán chênh lệch về kế hoạch. 

 � Chi phí kế hoạch - Planned Cost: Là chi phí ñược hoạch ñịnh (hay ñược 

dự trù) của bất kỳ hay tất cả các tác vụ. 

 � Giá trị thu nhập - Earned Value (EV): Là chi phí hoạch ñịnh (hay ñược dự 

trù) cho các tác vụ hoàn thành (hay còn ñược gọi là chi phí dự trù của các công 

việc ñược thực hiện - budgeted cost of work performed, hay BCWP). 

 � Chi phí thực tế - Actual Cost (AC): Là chi phí thực tế của các tác vụ ñã 

ñược hoàn tất, (còn ñược gọi là chi phí thực tế của các công việc ñược thực hiện - 

actual cost of work performed, hay ACWP). 

 � Độ chênh lệch chi phí - Cost Variance (CV): Là sự khác biệt giữa chi phí 

theo kế hoạch và chi phí thực tế, cho các công việc ñã hoàn tất. CV = EV - AC 

(Nếu là số âm: Chi phí vượt ngân sách). 

 � Tỷ lệ % chênh lệch chi phí - Cost Variance Percent (CV%): Là kết quả của 

phép chia giữa ñộ chênh lệch chi phí và chi phí theo kế hoạch. Một giá trị CV% 

dương là tốt, có nghĩa là các công việc ñược thực hiện với chi phí dưới mức ngân 

sách; CV % âm là không tốt bởi vì các công việc ñược thực hiện với mức ngân 

sách vượt kế hoạch. CV% = CV/EV. Phép tính toán này là cơ sở cho tình trạng 

“mức chi phí thực hiện dưới 5% so với ngân sách” như trong Hình 1.4 và 1.5. 

 � Chỉ số chi phí thực hiện - Cost Performance Index (CPI): Là tỷ số EV/AC; 

(CPI > 1.0 = dưới mức ngân sách, CPI < 1.0 = vượt quá ngân sách). 

 � Ngân sách khi hoàn thành - Budget at Completion (BAC): Là ngân sách, 

hay giá trị kế hoạch tại thời ñiểm hoàn tất tự do. 

 � Dự tính chi phí khi hoàn thành - Estimate to Complete (ETC): Là ngân sách 

cần thiết ñể hoàn tất dự án, dựa trên chỉ số CPI hiện tại (EAC - AC). 

 � Độ chênh lệch khi hoàn tất - Variance at Completion (VAC): Là sự dự 

ñoán về mức chênh lệch khi kết thúc dự án giữa chi phí thực tế và chi phí dự trù 



19 
 
 

 

(BAC - EAC). 

 Sự biến ñộng về chi phí trong toàn bộ dự án không thể hiện giá trị biến thiên 

âm, dương trên mỗi tác vụ cụ thể. Việc phân tích xu hướng về chi phí cho chúng ta 

một cảnh báo về vấn ñề liệu chi phí thực tế có gần với chi phí ngân sách hay 

không. Hình 1.4 trình bày hai phương pháp thông dụng ñể trình bày ñộ lệch về chi 

phí và kế hoạch. 

Bằng cách áp dụng EVA cho tất cả các dự án trong danh mục, các nhà quản 

lý có thể sánh ñúng trong việc ñánh giá tiến ñộ của mỗi dự án. Sử dụng ñồ thị như 

trong Hình 1.6, các nhà quản lý có thể nhanh chóng xác ñịnh ñược dự án nào ñang 

tiến triển tốt và dự án nào phải ñược chú ý ñến. 

 

 

Hình 1.6. Hiển thị dạng danh mục 

 

Hình 1.5 minh hoạ hiện trạng của 4 dự án A, B, C, D 
Kích cỡ của vòng tròn hiển thị ngân sách dự án 

 Phân tích xu hướng:  
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Phân tích xu hướng sử dụng các dữ liệu về hiệu quả trong quá khứ với các 

tính toán toán học ñể chỉ ra xu hướng của hiệu quả trong tương lai. Một ngân sách, 

kế hoạch, hoặc ñường cong tăng trưởng kỳ vọng về thời gian hay chi phí ñược biểu 

diễn lên biểu ñồ. Sau ñó, các giá trị thực ñược vẽ như ñường gạch ñứt khi công 

việc thực sự ñược hoàn thành. Tại mỗi ñiểm thời gian, dữ liệu thực ñược sử dụng 

ñể dự ñoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai nếu nhà quản trị dự án không can 

thiệp. Dựa trên dự ñoán này, nhà quản trị có thể quyết ñịnh xem có vấn ñề gì 

không, có những phương án hành ñộng nào, chúng ta tốn bao nhiêu kinh phí, sẽ ñạt 

ñược những gì. Dựa trên phân tích Hình 1.7, nhà quản trị dự án sẽ quyết ñịnh phải 

làm gì. 

Hình 1.7. Dự ñoán xu hướng tiến tri ển của dự án 

 

 

1.2.3 Kiểm soát tiến ñộ 

1.2.3.1 Khái niệm và vai trò của công tác kiểm soát tiến ñộ: 

- Khái niệm: kiểm soát là sử dụng thông tin do giám sát thu thập ñược ñể ñiều 

chỉnh tình hình thực hiện phù hợp với kế hoạch ñề ra. Kiểm soát tiến ñộ là cách 

tiếp cận chính thức ñể quản lý các thay ñổi ñối với tiến ñộ dự án, bằng cách làm 

việc với nhóm dự án, nhóm hữu quan…nhằm xác ñịnh rằng thay ñổi ñã ñược thông 

qua và nhất trí 

- Vai trò: quản lý tiến ñộ nhằm mục ñích kiểm tra kết quả công việc, các ñiều 
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kiện, các yêu cầu ñể biết tiến ñộ ñã thay ñổi ñể từ ñó kịp thời ñưa ra hành ñộng 

ñiều chỉnh phù hợp. 

1.2.3.2 Đầu vào của tiến trình kiểm soát tiến ñộ  

a. Sử dụng tiến ñộ dự án 

Tiến ñộ dự án ñược dùng như một ñầu vào của tiến trình kiểm soát thay ñổi. 

Tiến ñộ dự án biểu diễn quan hệ của các công viêc, thời gian thực hiện công việc 

và trình tự thực hiện công việc. 

 

b. Đánh giá các báo cáo hiệu quả 

Các báo cáo hiệu quả là ñầu vào của kiểm soát thay ñổi tiến ñộ. Nội dung của 

các báo cáo này, các ño lường thực tế về dự án sẽ ñược ñánh giá ñể xác ñịnh nhu 

cầu thay ñổi có thể có là gì. Các báo cáo hiệu quả chỉ ra cách thức dự án tiến triển, 

theo chiều hướng tốt hoặc xấu, từ ñó có thể dẫn tới các yêu cầu thay ñổi. Khi một 

dự án tiến triển xấu, vượt khỏi phạm vi, ngân sách, có thể thực hiện các thay ñổi ñể 

ñiều chỉnh tiến ñộ dự án. 

c. Xem xét các yêu cầu thay ñổi 

Hầu hết các yêu cầu thay ñổi là do: 

- Giá trị gia tăng: thay ñổi sẽ giảm chi phí (thường là do các tiến bộ công 

nghệ) 

- Các sự kiện bên ngoài: ví dụ như các luật lệ mới hoặc các yêu cầu mới của 

ngành. 

- Các sai sót: sai sót có thể xảy ra ñối với tiến ñộ dự án. 

- Đối phó rủi ro: ñây là trường hợp một rủi ro ñã ñược xác ñịnh và cần phải 

ñiều chỉnh tiến ñộ ñể giảm ñi rủi ro này. 

d. Căn cứ vào kế hoạch quản lý tiến ñộ 

Kế hoạch quản lý tiến ñộ là kết quả của tiến trình hoạch ñịnh tiến ñộ, tài liệu 

này sẽ kiểm soát cách thức ñiều chỉnh tiến ñộ dự án. Kế hoạch quản lý tiến ñộ cũng 

xác ñịnh khả năng tiến ñộ dự án bị thay ñổi, tần suất dự án có thể bị thay ñổi và 

mức ñộ thay ñổi. Kế hoạch quản lý tiến ñộ cũng ñề ra chi tiết các tiến trình mà các 
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thay ñổi tiến ñộ sẽ ñược ghi nhận và sắp xếp lại trong suốt chu kỳ sống của dự án. 

1.2.3.3 Đo lường sự biến ñộng của kế hoạch tiến ñộ 

Công tác kiểm soát tiến ñộ trước hết phải bắt ñầu bởi việc ño lường sự biến 

ñộng của kế hoạch về mặt tiến ñộ. Hiệu quả kém có thể dẫn tới các thay ñổi trong 

tiến ñộ. Phân tích giá trị thu ñược (EVA) là tiến trình ño lường sự biến ñộng công 

việc thực hiện so với kế hoạch ñể nhận diện các sai lệch. Công cụ này cũng rất hữu 

ích trong việc dự ñoán các sai lệch trong tương lai.  

Phân tích sai lệch là sự so sánh giữa thời ñiểm kết thúc các công việc theo tiến 

ñộ và thời ñiểm kết thúc thực tế. Hầu hết các phần mềm quản trị dự án ñều cung 

ứng tính năng so sánh kế hoạch tiến ñộ gốc so với tiến ñộ thực tế. Phần mềm giúp 

PM xác ñịnh ñược công việc nào dài hơn dự ñịnh cũng như là các tác ñộng có thể 

có ñối với các mốc sự kiện quan trọng. Các so sánh có thể ñược thực hiện ñối với 

cấp công việc chi tiết hoặc công việc khái quát, hoặc theo từng giai ñoạn và từ ñó 

tính lại ngày kết thúc dự án trên cơ sở các trì hoãn. 

Có 5 câu hỏi sau ñây cần ñược trả lời khi phân tích sai lệch: 

- Vấn ñề gây nên sai lệch là gì? 

- Tác ñộng có thể có ñối với thời gian, chi phí và thành tích? 

- Các tác ñộng lên các nỗ lực khác, nếu có? 

- Hành ñộng ñiều chỉnh nào cần phải lập kế hoạch hay cần triển khai? 

  - Kết quả kỳ vọng từ hành ñộng ñiều chỉnh này? 

1.2.3.4 Điều chỉnh kế hoạch tiến ñộ 

a. Hành ñộng ñiều chỉnh  

Hành ñộng ñiều chỉnh là bất kỳ phương pháp nào ñược áp dụng ñể làm cho 

tiến ñộ dự án trở về ñúng với ngày dự kiến ban ñầu mục tiêu ñã ñề ra cho ngày kết 

thúc dự án. Các hành ñộng ñiều chỉnh là các nổ lực ñể ñảm bảo rằng hiệu quả của 

dự án trong tương lai ñáp ứng ñược với mức hiệu quả mong ñợi. Các hành ñộng 

ñiều chỉnh này bao gồm:  

- Các biện pháp bổ sung ñể ñảm bảo rằng các gói công việc ñược hoàn thành 

ñúng tiến ñộ.  
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- Các biện pháp bổ sung ñể ñảm bảo rằng các gói công việc ñược hoàn thành 

càng ít muộn càng tốt.  

- Phân tích nguyên nhân gốc của các sai lệch tiến ñộ. Nếu tiến ñộ, kết quả 

công việc và hiệu quả không ñạt thì PM cần xem lại tiến trình hoạch ñịnh ñể 

xác ñịnh nguyên nhân gốc. Có thể phải thực hiện hoạch ñịnh bổ sung khi 

phạm vi ñược thay ñổi, khi phát hiện ra rủi ro hoặc các sự kiện khác xảy ra. 

Hoạch ñịnh bổ sung có thể diễn ra trong hầu hết các dự án. 

- Thực thi biện pháp ñể bù lại các chậm trễ. 

Hành ñộng ñiều chỉnh có thể không cần thiết trong một số trường hợp như các 

ước lượng thời gian không chính xác, hoặc công việc bị trì hoãn vẫn còn thời gian 

dự án, không ảnh hưởng gì ñến các công việc theo sau nó. 

Các chỉ số hiệu quả sẽ giúp PM xác ñịnh ñược các công việc gặp vấn ñề. Nếu 

các công việc găng kéo dài hơn dự kiến và một mốc sự kiện quan trọng có thể bị 

bỏ lỡ và ngày kết thúc dự án có thể không ñúng thời hạn. Hiệu quả thực hiện các 

công việc trên ñường găng sẽ ảnh hưởng ñến khả năng hoàn thành dự án ñúng thời 

hạn, do ñó PM cần xem xét ñến các biện pháp cần thực hiện trên ñường găng bị 

chậm tiến ñộ và thảo luận với người ñảm nhận công việc ñó ñể ñiều chỉnh công 

việc. Nếu không thể ñiều chỉnh gì về công việc gây ra sự trì hoãn, cần phải phân 

tích toàn bộ công việc còn lại của dự án. PM cũng có thể tiến hành một cách nhanh 

chóng hoặc rút ngắn công việc ñể hoàn thành các công việc còn lại trong thời gian 

ngắn hơn. Nếu quyết ñịnh áp dụng các biện pháp này, PM cần ghi rõ rủi ro gắn với 

các biện pháp này. 

b. Cập nhật tiến ñộ  

Cập nhật tiến ñộ là bất kỳ sự thay ñổi ñược thực hiện ñối với tiến ñộ trong 

quản lý dự án. Tiến ñộ thường ñược cập nhật hàng tuần, dựa vào các báo cáo thực 

hiện của thành viên nhóm dự án, nhằm cung cấp một cái nhìn thực tế về tiến triển 

của dự án và so sánh trạng thái của các công việc ñã làm với kế hoạch gốc tiến ñộ. 

Tiến ñộ cũng ñược cập nhật nhằm phản ánh các công việc mới. 

Khi tiến ñộ ñược cập nhật, PM cần ghi lại thay ñổi trong tài liệu của dự án và 
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theo các hướng dẫn trong kế hoạch kiểm soát thay ñổi, cần theo ñúng các tiến trình 

chính thức ñã ñề ra ví dụ như các thông báo cho các nhóm hữu quan, các nhà quản 

trị cấp cao..v.v.. 

Có hai dạng cập nhật tiến ñộ: ñiều chỉnh tiến ñộ và tái lập kế hoạch tiến ñộ. 

Điều chỉnh là sự thay ñổi ngày bắt ñầu hoặc ngày kết thúc của tiến ñộ gốc. Các 

thay ñổi này là thường do thay ñổi phạm vi dự án. Khi phạm vi dự án ñược bổ sung 

thêm công việc thì thường cần thêm thời gian ñể hoàn tất chúng. Tái lập lại kế 

hoạch tiến ñộ ñược thực hiện trong trường hợp các trì hoãn về tiến ñộ là nghiêm 

trọng, ảnh hưởng ñến thời gian của nhiều sản phẩm chính hoặc các mốc sự kiện 

quan trọng. Tái lập kế hoạch là tình huống xấu nhất chỉ nên ñược áp dụng trong 

các trường hợp trì hoãn là nghiêm trọng và quá lớn. Khi phải tái lập kế hoạch, tất 

cả các thông tin lịch sử của dự án tính ñến thời ñiểm ñó sẽ ñược xoá bỏ. Do ñó 

ñiều chỉnh tiến ñộ là cách tiếp cận phổ biến và ñược ưa thích hơn nhằm thay ñổi 

ngày kết thúc dự án. 

c. Điều chỉnh kế hoạch dự án 

Khi xảy ra thay ñổi, kế hoạch dự án cần phải ñược ñiều chỉnh ñể phản ánh các 

thay ñổi này. Các thay ñổi này có thể ảnh hưởng ñến thời gian, chi phí, tiến ñộ và 

phạm vi. Các thay ñổi ảnh hưởng ñến kế hoạch cần phải ñược cập nhật ñể phản ánh 

tiến ñộ mới của dự án. Kế hoạch mới này ñược xem như là một tham chiếu cho 

toàn bộ phần còn lại của dự án (nếu không có thay ñổi nào nữa). Nếu lại có thay 

ñổi xảy ra, kế hoạch gốc cần phải ñược cập nhật. 

1.2.3.5 Bài học kinh nghiệm  

Các bài học kinh nghiệm về xây dựng tiến ñộ, thay ñổi về tiến ñộ và cách xử 

lý các sai lệch sẽ trở thành thông tin lịch sử của dự án. 

 

1.3 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng ñến tiến ñộ thực hiện dự án ñầu tư xây 

dựng công trình  

1.3.1 Hoạt ñộng mua sắm 

Một số dự án sử dụng có thể thuê một ñơn vị bên ngoài thực hiện một phần việc 
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của dự án hay thậm chí toàn bộ dự án ñể tạo ra kết quả cuối cùng. Hoạch ñịnh mua 

sắm là tiến trình xác ñịnh các hàng hoá và dịch vụ cần thiết cho dự án mà phải 

ñược mua sắm từ bên ngoài. Vì vậy một “tài liệu mua ngoài” cần phải ñược xây 

dựng ñể thông báo cho các nhà thầu về công việc. Một số thuật ngữ liên quan ñến 

tài liệu này như: 

- Hồ sơ yêu cầu # Hồ sơ ñề xuất 

- Hồ sơ mời thầu # Hồ sơ dự thầu 

Các thuật ngữ này có thể sử dụng tương ñương với nhau mặc dù tuỳ những tình 

huống ý nghĩa của chúng là khác nhau. Tuy nhiên dù gọi là gì, thì tài liệu này cũng 

bao gồm: xây dựng SOW (Báo cáo công việc) ñể chi tiết hoá các hàng hoá các 

hàng hoá và dịch vụ muốn mua sắm từ bên ngoài; xác ñịnh loại hợp ñồng nào là 

phù hợp nhất; xây dựng các tiêu chuẩn ñể ñánh giá hồ sơ ñề xuất hoặc hồ sơ dự 

thầu mà nhà thầu gởi ñến; các thông tin về cách thức trình bày, cách thức hồi ñáp 

và hạn chót phải hồi ñáp… 

1.3.1.1 Tiêu chuẩn chọn lựa nhà thầu  

Các tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu sẽ ñược xác ñịnh trước với nhà bảo trợ và các 

nhóm hữu quan chủ chốt sẽ tham gia vào ñánh giá và lựa chọn nhà thầu. Cả nhóm 

này sẽ cùng xây dựng các tiêu chuẩn và sẽ thống nhất trước các tiêu chuẩn cũng 

như là tầm quan trọng của từng tiêu chí. Tiêu chuẩn ñánh giá nhà thầu sẽ ñược 

dùng ñể xếp hạng các nhà thầu. Các tiêu chuẩn này có thể mang tính khách quan 

hoặc chủ quan như: 

- Tổng chi phí của hợp ñồng 

- Mức ñộ thông hiểu của nhà thầu về nhu cầu của doanh nghiệp 

- Trình ñộ của ñội ngũ nhân sự nhà thầu (ñội ngũ quản lý cũng như ñội ngũ 

kỹ thuật) 

- Kinh nghiệm của nhà thầu ñối với các sản phẩm tương tự 

- Có nền văn hoá phù hợp với tổ chức 

- Tình hình tài chính của nhà thầu 

 1.3.1.2 Mời thầu 
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Trước khi cung cấp các tài liệu mua sắm cho các nhà thầu tiềm năng, PM cần 

phải thông qua danh sách các nhà thầu. Nhiều công ty có một tiến trình chính thức 

mà nhà thầu tuân thủ trước khi kinh doanh với công ty. Nếu công ty có chính sách 

như vậy, PM chỉ có thể mời thầu những nhà thầu ñã ñược thông qua. Nếu công ty 

không yêu cầu một chính sách như vậy thì nhóm dự án hoặc phòng mua sắm sẽ cần 

phải nghiên cứu các nhà thầu tiềm năng thông qua các hiệp hội thương mại, 

Internet hay các nguồn thông tin khác.  

1.3.2 Các bên hữu quan 

Đối tượng hữu quan là một cá nhân hay một nhóm tham gia tích cực chủ ñộng 

vào dự án hoặc chịu sự tác ñộng từ dự án. Trách nhiệm của nhà quản trị dự án là 

xác ñịnh tất cả các nhóm hữu quan cũng như xác ñịnh nhu cầu và kỳ vọng của họ. 

Các nhu cầu và kỳ vọng này nên ñược quản lý, tác ñộng và cân bằng ñể ñảm bảo 

thành công của dự án. Nhà quản trị dự án cần phải tạo ra một môi trường trong ñó 

các nhóm hữu quan ñược khuyến khích ñóng góp kỹ năng và kiến thức hữu ích của 

mình cho sự thành công của dự án. Một số nhóm hữu quan thì hỗ trợ, trong khi 

một số khác có thể phản ñối dự án vì họ nhìn nhận dự án như là ñe doạ; ví dụ như 

tác ñộng lớn ñến quy trình sản xuất thông thường, thay ñổi trong môi trường làm 

việc, cắt giảm nhân sự …Các nhóm hữu quan khác nhau có thể ưu tiên khác nhau 

ñối với dự án, vì vậy nhà quản trị cần phải tạo nên sự nhất trí giữa các nhóm hữu 

quan không chỉ ngay từ giai ñoạn khởi sự dự án mà còn truyền thông liên tục trong 

suốt vòng ñời dự án. 

Bởi vì thực tế các dự án hiếm khi theo ñúng như kế hoạch, sự liên lạc liên tục 

ñược duy trì là nhằm giữ tất cả các bên tham gia dự án hiểu nhau và cùng nhau hợp 

tác trong công việc. Sự liên lạc giữa các bên tham gia dự án bao gồm việc thông báo 

cho khách hàng cũng như báo cáo lên các cấp quản lý. 

Giai ñoạn ñầu tiên: Xác ñịnh và phân tích các bên tham gia dự án – thấu hiểu 

họ là ai và vai trò của họ là gì trong dự án. 

- Bảo ñảm về sự cam kết của các bên tham gia 

- Mô tả công việc 
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- Ma trận trách nhiệm: trình bày chi tiết về trách nhiệm của mỗi nhóm có liên 

quan trong dự án 

- Hoạch ñịnh truyền thông: Mỗi một dự án nên có một kế hoạch truyền 

thông, một chiến lược ñược hoạch ñịnh nhằm ñưa thông tin ñến ñúng 

người, ñúng thời ñiểm. Việc truyền thông tốt có nghĩa là các bên tham gia 

hiểu rõ hơn về tình hình của dự án nên họ có thể giúp ñỡ người quản lý dự 

án ñưa mọi việc trở lại ñúng hướng. Một trong những yếu tố gây ra sự thất 

bại nhiều nhất cho dự án là sự thiếu vắng quá trình truyền thông giữa các 

bên tham gia dự án.  

- Dẫn dắt các bên tham gia dự án 

Giai ñoạn thứ hai: chính là việc thiết kế các hệ thống kiểm soát bảo ñảm cho 

các nhu cầu ñó trở thành hiện thực. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TI ẾN ĐỘ  

THỰC HI ỆN DỰ ÁN  THUỶ ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

 

2.1 Tổng quan về dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 

Trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn có 08 nhà máy thủy ñiện có quy mô 

công suất công suất từ 60-210MW ñã và ñang ñược khởi công xây dựng với tổng 

công suất 1226 MW, ñiện năng trung bình 4,8 tỷ KWh. Dự án thủy ñiện Sông 

Bung 4 thuộc ñịa phận huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam ñược Thủ tướng Chính 

phủ thông qua báo cáo khả thi và cho phép ñầu tư tại văn bản số 465/ TTg–CN 

ngày 21/4/2005. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 ñã ñược Tập ñoàn Điện 

lực Việt Nam lựa chọn làm tư vấn thiết kế chính cho dự án. Đây là dự án với quy 

mô lớn, có chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tốt nằm trong bậc thang thủy ñiện hệ thống 

sông Vu Gia-Thu Bồn và ñược ưu tiên xây dựng tiếp theo sau thuỷ ñiện A Vương, 

Sông Tranh 2. Nhiệm vụ của dự án thủy ñiện Sông Bung 4 là cung cấp ñiện cho hệ 

thống ñiện quốc gia và khu vực miền Trung, làm tăng lưu lượng nước ñang thiếu 

về mùa kiệt cho hạ du, ñáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt, nước công nghiệp cho 

thành phố Đà Nẵng và khu vực tỉnh Quảng Nam, ñẩy mặn ra xa cửa sông, tham gia 

cắt một phần lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở tỉnh Quảng Nam. Nhà máy thủy 

ñiện Sông Bung 4 có công suất lắp ñặt 156MW, sản lượng ñiện trung bình hàng 

năm là 586,25 triệu KWh và tạo ra doanh thu từ 450-500 tỷ ñồng hàng năm. Đây 

cũng là công trình có quy mô di chuyển dân ñể giải phóng mặt bằng khá lớn, với 

220 hộ dân gồm 1087 nhân khẩu thuộc huyện Nam Giang. 

2.1.1 Mục tiêu của dự án 

Phần A: Xây dựng Nhà máy Thủy ñiện và Cơ sở hạ tầng liên quan 

Xây dựng một nhà máy thủy ñiện công suất 156MW trên Sông Bung bao gồm 

ñập bê tông với toàn bộ ñập tràn, kết cấu dẫn nước, hầm dẫn nước, hầm dâng, 

giếng áp lực và ñường hầm áp lực tại các công trình ngầm dưới ñất; một nhà máy 

ñiện với 2 tổ máy phát Francis có công suất 78MW mỗi tổ, kênh dẫn ra và trạm 
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phân phối; lều trại cho nhân công; và  

Phần B: Tái ñịnh cư cho các cộng ñồng bị ảnh hưởng 

o cung cấp các khu tái ñịnh cư mới kể cả cơ sở hạ tầng liên quan như ñường 

vào và cải thiện các tiện ích cộng ñồng như trường học, trạm y tế; và 

o cung cấp trợ giúp ñể khôi phục và cải thiện sinh kế của người dân bị ảnh 

hưởng theo cách thức phù hợp về văn hóa, kể cả huấn luyện, ñào tạo 

2.1.2 Quy mô của dự án 

Xây dựng trên Sông Bung thuộc xã Tà Bhinh và xã ZuôiH, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam, với diện tích ñất ñền bù tái ñịnh cư ứng với mực nước 

dâng bình thường 222,5m  khoảng 1.565 ha. 

Tổng mức ñầu tư: 4.932,32 tỷ ñồng theo Quyết ñịnh số 655/QĐ ngày 

24/12/2009. 

Nguồn vốn: Vốn tự có của Tập ñoàn ñiện lực Việt Nam, vốn vay Ngân hàng 

Phát triển Châu Á (ADB), vốn vay Ngân hàng Phát triển, vốn khác. 

Thời gian thi công là 4 năm, theo Quyết ñịnh số 532/QĐ-EVN ngày 

03/07/2009 dự án hoàn thành vào Quí I năm 2014. 

2.2 Phân tích thực trạng công tác quản lý tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 

2.2.1 Tình hình lập kế hoạch quản lý tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 

2.2.1.1 Phương pháp lập kế hoạch quản lý tiến ñộ hiện nay 
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Hình 2.1 Kế hoạch tiến ñộ Dự án Thủy Điện Sông Bung 4 

 

 

 

Hình 2.1 thể hiện kế hoạch tiến ñộ toàn dự án ñược PM lập trên phần mềm MS 
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Project sử dụng biểu ñồ Gantt ñể thể hiện tiến ñộ của dự án trên cơ sở tiến ñộ của 

ñơn vị tư vấn ñã xác ñịnh các thành phần công việc, ước lượng thời gian và xắp 

xếp trình tự các công việc. PM lập tiến ñộ theo sơ ñồ Gantt chỉ thuần túy lập kế 

hoạch tiến ñộ về mặt thời gian và không thực hiện việc khai báo các tài nguyên 

(nguồn lực, thiết bị, vật tư) vào bảng tiến ñộ của dự án. 

Song song với việc lập kế hoạch tiến ñộ là lập kế hoạch vốn ñể thực hiện ñáp 

ứng kế hoạch tiến ñộ theo từng năm kế hoạch. Từ kế hoạch năm ñược xây dựng, 

PM phân chia thành kế hoạch cho từng quí, tháng. 

Kế hoạch vốn trong năm kế hoạch ñược xây dựng trên cơ sở : 

- Khối lượng công việc ñược thực hiện trong năm kế hoạch. 

- Chi phí cho khối lượng công việc ñược thực hiện = chi phí cho một ñơn 

vị khối lượng x khối lượng công việc ñó. 

Bảng 2.1 Bảng kế hoạch vốn thực hiện dự án thủy ñiện Sông Bung 4  
(Số liệu ñược tổng hợp từ phụ lục 2.2) 

Đvt : 1.000ñ 

Tổng vốn Năm chuẩn 
bị (2009 ) 

Năm thứ 
nhất (2010 ) 

Năm thứ 2 
(2011 ) 

Năm thứ 3 
(2012 ) 

Năm thứ 4 
(2013 ) 

4.932.324   539.690  1.154.627  1.221.734  1.389.606   626.668 

2.2.1.2 Ưu ñiểm của phương pháp lập kế hoạch tiến ñộ 

Ưu của phương phương pháp sử dụng sơ ñồ Gantt trong Microsoft Project là 

nhìn tiến ñộ của dự án một cách tổng thể giúp cho PM tại một thời ñiểm biết ñược 

tính trạng tiến ñộ của dự án từ ñó ñưa ra các phương án giám sát, kiểm soát và ñiều 

chỉnh cho phù hợp. Biều ñồ Gantt dễ sử dụng và cho ta thấy ñường găng của dự án. 

2.2.1.3 Nhược ñiểm 

Kế hoạch tiến ñộ hiện nay chỉ có thể theo dõi, giám sát về mặt thời gian không 

thể hiện ñược sự thay ñổi về mặt nguồn lực và chi phí. Do ñây là dự án quá lớn và 

phức tạp. PM không thể khai báo tài nguyên cho dự án nên không thể ñánh giá 

ñược tại thời ñiểm nào cần các nguồn tài nguyên gì, số lượng bao nhiêu cũng như 

việc ñiều phối chúng cho hiệu quả. 

Ví dụ tại một thời ñiểm không biết cần bao nhiêu nhân công ñể thực hiện dự án, 

không biết bao nhiêu thiết bị và bố trí chúng như thế nào. Toàn bộ phần ước tính 
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thời gian thực hiện công việc tư vấn tính toán dựa trên  kinh nghiệm các dự án 

tương tự. Trình tự xắp xếp các công việc theo qui trình về thi công xây dựng. 

2.2.2 Công tác giám sát tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 

Báo cáo là một trong những công cụ hữu hiệu ñể thu thập thông tin trong quá 

trình giám sát tiến ñộ dự án.  

Dự án thủy ñiện Sông Bung 4 là dự án nguồn thủy ñiện ñầu tiên ñược Ngân 

hàng Phát triển Châu Á tài trợ vốn theo chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt 

Nam với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vì vậy ngoài quy ñịnh báo cáo tiến 

ñộ dự án cho Tập ñoàn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn phải báo cáo cho ADB; 

ñồng thời nội dung báo cáo, mức chi tiết báo cáo và tần suất báo cáo cũng khác 

nhau. 

2.2.2.1 Các cấp báo cáo 

- Báo cáo Tập ñoàn Điện lực Việt Nam: Căn cứ theo kế hoạch ñã ñược Tập ñoàn 

phê duyệt, Ban QLDA thuỷ ñiện Sông Bung 4 thực hiện báo cáo tuần, tháng, năm 

ñịnh kỳ theo “Báo cáo công tác thực hiện ñầu tư dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4”, cụ 

thể quy trình báo cáo như sau: 

 

 

 

 
 
 

Bảng 2.2 Quy ñịnh báo cáo Tập ñoàn 

Stt Nội dung 
Loại  

báo cáo 
Thời gian  
phát hành 

Hình thức 
phát hành 

1 Giới thiệu chung   Báo cáo tuần Thứ năm hàng tuần 

2 Tình hình thực hiện dự án Báo cáo 
tháng 

Ngày 20 hàng tháng 

3 
Tình hình thực hiện kế 

hoạch 
Báo cáo quý 

Ngày 05/ tháng ñầu 

tiên của quý tiếp theo 

4 Đánh giá chung tiến ñộ 

Báo cáo 6 

tháng ñầu 

năm 

Ngày 10/7 hàng năm 

Văn bản, email  

ñến Ban quản 
lý xây dựng, 
Ban Kế hoạch 
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Stt Nội dung 
Loại  

báo cáo 
Thời gian  
phát hành 

Hình thức 
phát hành 

5 Các khó khăn và kiến nghị Báo cáo năm 
Ngày 10/01/năm tiếp 
theo 

- Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 ñược tài trợ từ 

nguồn vốn vay OCR của ADB, tuy nhiên về hình thức quản lý dự án thì vẫn theo 

các dự án ODA ñược qui ñịnh tại Nghị ñịnh 131/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 

của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ñã ban hành Quyết ñịnh số 803/2007/QĐ-

BKH ngày 30/7/2007 về việc ban hành chế ñộ báo cáo tình hình thực hiện các 

chương trình, dự án ODA và ban hành biểu mẫu báo cáo thống nhất trên toàn quốc 

bằng công cụ AMT (Aligned Monitoring Tool). Cụ thể như sau: 

Bảng 2.3 Quy ñịnh báo cáo Bộ Kế hoạch-Đầu tư 
Loại báo cáo Thời gian phát hành Hình thức phát hành 

Báo cáo tháng Ngày 20 hàng tháng  

Báo cáo quý 
Ngày 05/ tháng ñầu tiên của 

quý tiếp theo 
Văn bản, email  ñến Ban Hợp 
tác quốc tế 

Báo cáo năm Ngày 10/01/năm tiếp theo  

- Báo cáo ADB: Thực hiện “Báo cáo tiến ñộ dự án của cơ quan chủ quản” cho 

ADB theo mẫu và nội dung yêu cầu tại Mục IX [Yêu cầu về báo cáo] và Phụ lục 8 

của Biên bản quản trị dự án (Project Administration Memorandum) phiên bản 

tháng 4/2009.  

Bảng 2.4 Quy ñịnh báo cáo ADB 

Nội dung Loại báo cáo Thời gian phát hành Hình thức 
phát hành 

 1.Giới thiệu và Dữ liệu cơ 
bản   

Báo cáo quý 
Ngày 05/ tháng ñầu 

tiên của quý tiếp theo 
Văn bản, email  
ñến ADB 

 2. Sử dụng nguồn quỹ  Báo cáo năm 
Ngày 10/01/năm tiếp 
theo 

 

 3. Kế hoạch/ thực hiện giải 
ngân 

   

 4. Mục ñích của dự án     
 5. Thay ñổi Nguồn tài 

chính ñể ñầu tư cho dự án 
   

 6. Đánh giá về sinh kế, bố 
trí tái ñịnh cư của dự án 
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Nội dung Loại báo cáo Thời gian phát hành Hình thức 
phát hành 

 7. Tiến ñộ thực hiện     
 8. Tỷ lệ phần trăm Tiến ñộ 

thực hiện dự án   
   

 9. Tuân thủ hiệp ñịnh     
 10.Các vấn ñề và khó khăn 

chính của dự án  
   

2.2.2.2 Đánh giá tình thực hiện báo cáo giám sát tiến ñộ 

Tuỳ theo từng cấp quản lý, tuỳ theo mỗi giai ñoạn thực hiện dự án, mức ñộ chi 

tiết của từng báo cáo và tần suất báo cáo sẽ ñược xây dựng khác nhau. Nội dung 

của các báo cáo ñã nêu lên ñược tình hình thực hiện dự án so với kế hoạch ñã ñược 

phê duyệt, biểu diễn ñược tiến ñộ của các hoạt ñộng ñang ñồng thời diễn ra, các 

biến ñộng liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên thông tin trong báo 

cáo chủ yếu diễn giải bằng lời, ít sử dụng biểu ñồ thống kê, phân tích dữ liệu. Đặc 

biệt ñối với cấp quản lý thấp hơn, tần suất báo cáo cao, cần những thông tin chi tiết 

và báo cáo có dung lượng ngày càng lớn làm cản trở các thành viên nhóm dự án 

tìm ra các thông tin mà họ cần. Hơn nữa, thông tin ñầu vào quá chi tiết sẽ dẫn ñến 

việc chuẩn bị dữ liệu không ñược chu ñáo, làm ảnh hưởng ñến giá trị các báo cáo 

và gây tốn kém. 

Mặc khác, cách thức thu thập thông tin phục vụ cho công tác báo cáo là một 

công việc góp phần làm tăng hiệu quả của các báo cáo. Hiện tại, công tác ghi chép 

số liệu, cập nhật thông tin ñể phục vụ cho công tác báo báo tại Ban quản lý dự án 

thuỷ ñiện Sông Bung 4 còn sơ sài, chưa thống nhất trong ghi nhận thông tin trong 

nhật ký giám sát, chưa ñảm bảo tính logic về thông tin giữa các báo cáo tuần và 

trong nhật ký giám sát tại hiện trường dẫn ñến một số thông tin ghi chép sai lệch so 

với kế hoạch ñược duyệt. Và ñặc biệt là công tác lưu trữ hồ sơ giám sát không 

khoa học cũng là một trong những lý do dẫn ñến chuyển tải thông tin ñến cấp có 

thẩm quyền bị chậm. Nguyên nhân chính là do chưa thống nhất một mẫu báo cáo 

giám sát sẵn có phục vụ cho cán bộ giám sát tại công trường, mà cụ thể là chưa xác 

ñịnh ñược tiêu chí nào cần giám sát và giám sát dựa trên kế hoạch cụ thể nào. 
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 2.2.3 Công tác kiểm soát tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 

2.2.3.1 Đo lường sự biến ñộng của kế hoạch tiến ñộ dự án thuỷ ñiện Sông 

Bung 4  

Trên cơ sở thông tin thu thập từ các báo cáo và theo dõi tình hình thực tế của 

tiến ñộ, Ban quản lý Dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 ñã thực hiện kiểm soát tiến ñộ 

từng hạng mục theo kế hoạch ñược duyệt hằng năm của EVN 

Dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 thực hiện trong thời gian 5 năm tương ứng mỗi 

năm có các mốc tiến ñộ chính. PM ñã lập kế hoạch tiến ñộ theo từng năm trong ñó 

kiểm soát các mốc tiến ñộ chính. Việc ño lường sự biến ñộng của kế hoạch tiến ñộ 

dự án trong năm dựa trên tiến ñộ thực tế so với các mốc tiến ñộ ñã ñược duyệt 

trong năm theo Hình 2.2. 
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Hình 2.2 Tiến ñộ thực hiện dự án Thủy ñiện Sông Bung 4 
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Bảng 2.5 Đánh giá mốc tiến ñộ chính từ năm 2008-2010 
Nội dung Đánh giá 

Công tác thiết kế 

Thiết kế kỹ thuật – tổng dự 
toán 

- TKKT: (i) Vi ệc xem xét thẩm ñịnh, phê duyệt 
của cấp thẩm quyền (EVN, ADB) mất nhiều thời 
gian; (ii)  Phải chuẩn xác lại số liệu thủy văn 
(dòng chảy) theo kết quả thẩm ñịnh của EVN. 
- TDT: (i) Thời gian thẩm tra (ñơn vị tư vấn 
thẩm tra thực hiện), thẩm ñịnh (EVN) dài hơn 
dự kiến; (ii) Thời gian gian tư vấn thiết kế hiệu 
chỉnh TDT theo các ý kiến thẩm ñịnh. 

Công tác ñấu thầu 

Kết quả ñấu thầu gói thầu 
xây lắp công trình chính 
(XL-01); XL-02) 

- Việc phê duyệt TKKT chậm làm cho công tác 
ñấu thầu chọn nhà thầu thi công cũng bị chậm 
theo. 
- Việc xem xét thẩm ñịnh, phê duyệt của cấp 
thẩm quyền (EVN, ADB) mất nhiều thời gian 
hơn so với dự tính; 
- Việc thực hiện các thủ tục theo yêu cầu ñể có 
ñược quy trình vận hành hồ chứa do Bộ Công 
thương phê duyệt; Giấy phép sử dụng tài nguyên 
nước do Bộ Tài nguyên môi trường cấp mất 
nhiều thời gian (việc kéo dài do thủ tục này nằm 
ngoài dự kiến của Ban QLDA khi lập kế hoạch). 

Khởi công công trình 
Do việc hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho 2 gói 
thầu xây lắp chính XL01&XL02 kéo dài hơn so 
với dự tính 

Ký hợp ñồng cung cấp thiết 
bị (TB-04; TB-05) 

Đang thực hiện phù hợp với tiến ñộ chung của 
dự án 

Kết quả ñấu thầu 4 khu TĐC 

- Việc chậm trễ trong việc triển khai 2 gói XL01 
& XL02 làm cho mốc tiến ñộ tích nước hồ chứa 
(tháng 8/2013) có thể phải lùi, nên mốc tiến ñộ 
kế hoạch yêu cầu của một số khu tái ñịnh cư 
cũng có thể lùi một khoảng thời gian (do thời 
ñiểm phải di dời dân trong vùng lòng hồ có thể 
chậm hơn vì vậy việc di dời có thể lùi ñược và 
việc xây dựng cũng có thể lùi ñược); 
- Việc tham vấn cộng ñồng (người dân bị ảnh 
hưởng phải di dời) về quy mô nhà ở, mẫu nhà ở, 
vị trí bố trí nhà ở; quy mô các công trình công 
cộng, vị trí bố trí các công trình công cộng;  vị 
trí khu tái ñịnh canh, diện tích ñất tái ñịnh canh, 
… ñể hoàn thiện và thông qua các cấp chính 
quyền ñịa phương, Huyện, Tỉnh mất rất nhiều 
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Nội dung Đánh giá 
thời gian; 
- Việc phải tuân theo các chính sách của ADB 
liên quan ñến công tác tái ñịnh cư mất nhiều thời 
gian. 
- Đôi khi công tác lập, hiệu chỉnh hồ sơ của ñơn 
vị tư vấn chậm so với yêu cầu. 

Công tác thi công 

Hoàn thành ñường dây 
110KV cấp ñiện thi công 

- Thời tiết năm 2009 bất thường so với tính toán 
ban ñầu (mưa nhiều, bão mạnh trong tháng 
9/2009) ảnh hưởng không nhỏ ñến tiến ñộ thi 
công của các ñơn vị thi công; 
- Hạng mục này phục vụ thi công công trình 
chính nhưng thời ñiểm công trình bắt ñầu triển 
khai lùi so với kế hoạch do công tác ñấu thầu 
XL01 & XL02 chậm so với kế hoạch; 
- Một số vị trí móng cột do vướng mắc trong 
công tác giải phóng mặt bằng; 
- Một vài thời ñiểm nhà thầu chưa tích cực trong 
thi công 

Hoàn thành Khu nhà Quản lý 
vận hành tại công trường 

- Thời tiết năm 2009 bất thường so với tính toán 
ban ñầu (mưa nhiều, bão mạnh trong tháng 
9/2009) ảnh hưởng không nhỏ ñến tiến ñộ thi 
công của các ñơn vị thi công; 
- Hạng mục này phục vụ thi công công trình 
chính nhưng thời ñiểm công trình bắt ñầu triển 
khai lùi so với kế hoạch do công tác ñấu thầu 
XL01 & XL02 chậm so với kế hoạch; 
- Công tác công tác giải phóng mặt bằng vướng 
mắc do một số người dân lợi dụng trục lợi từ 
chính sách bồi thường của nhà nước; 
- Một vài thời ñiểm nhà thầu chưa tích cực trong 
thi công 

Hoàn thành giải phóng mặt 
bằng công trình chính 

- Công tác cấp ñất (chuyển mục ñích sử dụng 
ñất) của ñịa phương tỉnh, huyện chậm trễ; 
- Công tác tận thu lâm sản của huyện chậm, 
- Công tác công tác giải phóng mặt bằng vướng 
mắc do một số người dân lợi dụng trục lợi từ 
chính sách bồi thường của nhà nước; 

Hoàn thành ñường Parum B 
Đang trong giai ñoạn hoàn thiện, tuy nhiên có 
chậm trễ so với kế hoạch nhưng vẫn ñáp ứng 
tiến ñộ chung của dự án. 

Xây dựng 4 khu tái ñịnh cư. 
Đang triển khai công tác thiết kế và ñấu thầu ñáp 
ứng tiến ñộ chung của dự án. 
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2.2.3.2 Hoạch ñịnh bổ sung 

Trong thời gian triển khai thực hiện dự án, các mốc tiến ñộ chính không ñạt 

ñược trong năm kế hoạch, Ban quản lý dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 sẽ báo cáo 

trình EVN ñiều chỉnh kế hoạch và hiệu chỉnh các mốc tương ứng nhưng vẫn ñảm 

bảo mục tiêu mốc tiến ñộ hoàn thành dự án. 

2.2.3.3 Cập nhật tiến ñộ 

Sau khi EVN phê duyệt ñiều chỉnh kế hoạch, tiến ñộ của dự án hñược cập 

nhật một cách có hệ thống trên phần mềm Microsoft Office Project làm cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo. 

Đánh giá tình hình tiến ñộ ñến thời ñiểm hiện nay thì dự án ñang có nguy cơ 

bị chậm do toàn bộ công tác chuẩn bị của nhà thầu (chính) chưa thật tốt. Trong quá 

trình thực hiện dự án thì có thể sẽ ñiều chỉnh các mốc tiến ñộ trung gian ñể bảo 

ñảm mục tiêu tiến ñộ cuối cùng là hoàn thành dự án và phát ñiện. Tiến ñộ tổng thể 

của dự án ñược cập nhật tại Hình 2.3 
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Hình 2.3 Tiến ñộ tổng thể của dự án sau khi ñiều chỉnh 

 

2.2.3.3 Rút ra nhận ñịnh về công tác kiểm soát tiến ñộ thực hiện dự án thủy 

ñiện Sông Bung 4  
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Kiểm soát là hành ñộng trên cơ sở những gì báo cáo trình bày, tìm ra nguyên 

nhân ñích thực của sự sai khác và ñề xuất biện pháp khắc phục. Chính vì vậy kiểm 

soát là một ñiểm then chốt của công tác quản lý dự án. 

Qua các bảng ñánh giá mốc tiến ñộ qua các năm từ 2008-2010, dự án ñang 

có nguy cơ bị chậm tiến ñộ do một số hạng mục của dự án bị chậm trong ñó: công 

tác thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán chậm 6 tháng, công tác ñấu thầu hạng mục công 

trình chính chậm 5 tháng, công tác ñấu thầu hạng mục ñường tránh ngập quốc lộ 

14D chậm 1 năm, công tác ñấu thầu hạng mục các khu tái ñịnh cư chậm 1 năm ñến 

nay vẫn chưa triển khai…. 

Nguyên nhân chậm tiến ñộ các hạng mục trên là do nhiều nguyên nhân 

khách quan cũng như chủ quan ñã phân tích ở Bảng 2.5, tuy nhiên nguyên nhân cơ 

bản nhất chính là Ban quản lý dự án thủy ñiện Sông Bung 4 chưa xây dựng hệ 

thống kiểm soát tiến ñộ ñể kiểm soát tiến trình và các thay ñổi trong từng hạng 

mục hoặc toàn bộ hệ thống, chưa sử dụng các công cụ quản trị dự án ñể ño lường 

sự biến ñộng của kế hoạch cũng như chưa tập trung phân tích nguyên nhân ñể từ 

ñó ñề ra biện pháp xử lý kịp thời khi chậm tiến ñộ. 

2.3 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng ñến tiến ñộ thực hiện dự án thuỷ ñiện 

Sông Bung 4 

2.3.1 Công tác phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Tổng dự toán 

Thiết kế kỹ thuật (TKKT) ñược lập dựa trên cơ sở tài liệu khảo sát, thiết kế cơ 

sở (TKCS) ñã ñược phê duyệt, nhiệm vụ của Chủ ñầu tư tuân thủ các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây dựng ñược áp dụng, ñồng thời ñược cụ thể hoá trong các ñiều khoản 

của hợp ñồng với nhà thầu tư vấn.  

Trong giai ñoạn lập báo cáo nghiên cứu  khả thi (Báo cáo ñầu tư) dự án thủy 

ñiện Sông Bung 4 ñã ñược EVN giao Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 3 

(PECC3) lập, Công ty Tư vấn trường Đại học Thủy lợi lập báo cáo thẩm ñịnh và 

Bộ công nghiệp thẩm ñịnh theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành. Dự án ñược 

HĐQT EVN phê duyệt tại Quyết ñịnh số 660/QĐ-EVN-HĐQT ngày 07 tháng 8 

năm 2007. 
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PECC3 tiếp tục ñược giao thực hiện bước khảo sát phục vụ lập TKKT. Tuy 

nhiên tại thời ñiểm này khi xem xét năng lực kinh nghiêm của Tư vấn thì Tư vấn 

không có ñủ năng lực (kinh nghiệm của chủ nhiệm dự án, kinh nghiệm về công 

nghệ bê tông RCC) do ñó EVN ñã giao cho PECC1 (Công ty CP tư vấn xây dựng 

Điện 1) tiếp tục thực hiện bước khảo sát và lập TKKT vì ñây là ñơn vị tư vấn hàng 

ñầu về thiết kế thủy ñiện tại Vi ệt Nam và ñã làm chủ ñược công nghệ thi công 

RCC, trước ñó PECC1 ñã thiết kế cho các dự án tương tự như Plei Krông - 100 

MW, Sông Tranh 2 - 190 MW và thủy ñiện Sơn La -2400MW. 

Hồ sơ khảo sát ñược giao cho PECC1 tiếp tục thực hiện từ ngày 01/4/2008 và 

hoàn thành TKKT tháng 11/2008. Để thực hiện TKKT, Công ty CP tư vấn xây 

dựng Điện 1 (PECC1) phải thực hiện một số công tác thí nghiệm chuyên ngành ñể 

có số liệu phục vụ thiết kế như thí nghiệm mô hình thủy lực, thí nghiệm cấp phối 

RCC trong phòng. 

Tháng 12/2008. Hồ sơ TKKT ñã ñược hoàn thành bao gồm cả hồ sơ khảo sát. 

Hồ sơ TKKT ñã ñược giao cho Công ty tư vấn Mott MacDonald & PECC4 (Công 

ty CP tư vấn xây dựng Điện 4) thẩm tra trước khi phê duyệt.  

Theo TKKT ñược PECC1 lập về qui mô, kết cấu không có gì thay ñổi lớn so với 

TKCS ñã ñược duyệt, công suất lắp máy không thay ñổi 156MW, nhưng sản lượng 

ñiện lại giảm ñáng kể, ảnh hưởng ñến hiệu quả của dự án (TKCS/TKKT -Etb 

�= =623,8 /514 tr. kWh). Nguyên nhân của sự việc số liệu tính toán rất khác nhau 

này là do cách tính toán thủy văn trong giai ñoạn TKCS và TKKT về tính lưu 

lượng trung bình năm (Q0) của mỗi tư vấn là khác nhau . PECC3 tính toán thủy 

văn dựa trên chủ yếu các thông số của các trạm thủy văn lân cận (19 trạm thủy văn 

lân cận) trong khi ñó. PECC1 tính toán dự trên số liệu thực ño của trạm thủy văn 

sông bung 4 (quan trắc từ 2003-2007) và chỉnh biên. Kết quả tính toán của 2 giai 

ñoạn như sau: (TKCS/TKKT Q0=88,4/63,5 m3/s). Sau khi tư vấn Mott MacDonald 

& PECC4 thẩm tra và ñưa ra kết quả tính toán hợp lý hơn là Q0=73,6 m3/s, tương 

ứng với Etb =586,25 tr. kWh. TKKT ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 532/QĐ-

EVN ngày 07 tháng 7 năm 2009. 
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Song song với quá trình lập TKKT là lập tổng dự toán công trình. Tổng dự toán 

công trình là tổng cộng các dự toán của các hạng mục công trình, nhưng không bao 

gồm chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. 

Tổng dự toán ñược PECC1 lập và hoàn thành tháng 12/2008 với giá trị lập ban 

ñầu là 4.242.252,571 (triệu ñồng) và tính với phương án có công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái ñịnh cư là 5.248.107,596 (triệu ñồng). Giá trị này ñã vượt tổng mức 

ñầu tư ban ñầu là 4.254.610,000 (triệu ñồng), tăng gần 1000 tỷ ñồng so với tổng 

mức ban ñầu. Điều này ñặt ra câu hỏi li ệu dự án còn có khả thi nữa hay không? 

Trong khi tổng mức ñầu tư lại tăng nhưng thay vào ñó sản lượng ñiện lại giảm so 

với giai ñoạn lập TKCS. Từ ñây ñạt ra bài toán cần phải thẩm tra, so sánh lại tổng 

mức ñầu tư ban ñầu và tổng mức ñầu tư hiệu chỉnh. Sau khi PECC1 hoàn thiện hồ 

sơ tổng dự toán, tổng mức ñầu tư theo TKKT ñược duyệt, cập nhật giá trị tổng mức 

của các hạng mục tái ñịnh cư. Tính toán lại bài toán phân tích kinh tế, tài chính của 

dự án với giá trị tổng mức ñầu tư hiệu chỉnh, giá trị sản lượng ñiện theo giai ñoạn 

TKKT. Toàn bộ hồ sơ giai ñoạn này ñã ñược PECC4 thẩm tra và kết quả cuối cùng 

dự án hoàn toàn ñáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, tài chính theo qui ñịnh với giá trị tổng 

mức ñầu tư là 4.932,32 tỷ ñồng (quyết ñịnh số 655/QĐ-EVN ngày 24 tháng 12 

năm 2009) 

Việc kiểm tra, so sánh và tìm nguyên nhân của việc tăng giá trị tổng mức mất 

nhiều thời gian. Nguyên nhân gây tăng giá trị tổng mức ñầu tư chủ yêu là phần bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư tăng từ 471 tỷ lên 699 tỷ, tỷ giá ñồng USD (ñối với 

phần mua thiết bị) tăng từ 16.000 ñồng/USD lên 17.785 ñồng/USD. 

2.3.2 Công tác ñấu thầu 

Dự án thủy ñiện Sông Bung 4 bao gồm nhiều hạng mục công trình. Khi lập dự 

án ñầu tư (Báo cáo nghiên cưu khả thi) thì chỉ tập chung chủ yếu vào việc tính 

toán, thiết kế cho các hạng mục công trình chính như hạng mục ñập dâng, ñập tràn 

(tuyến ñầu mối) hạng mục cửa nhận nước, ñường hầm, tháp ñiều áp, ñường ống áp 

lực, nhà máy, kênh xả (tuyến năng lượng); còn các hạng mục khác như cấp ñường 

thi công vận hành, cấp ñiện thi công, khu nhà quản lý vận hành, công tác bồi 
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thường hỗ trợ và tái ñịnh cư thường là chưa ñược thiết kế chi tiết và thông thường 

chỉ tính toán vào tổng mức ñầu tư ở mức ñộ theo xuất ñầu tư xây dựng. Theo qui 

ñịnh tại Luật ñấu thầu thì sau khi dự án ñầu tư ñược duyệt thì có thể lập kế hoạch 

ñấu thầu cho toàn bộ dự án, tuy nhiên vì nhiều hạng mục phụ trợ chưa ñược thiết 

kế chi tiết nên khi lập kế hoạch sẽ không sát với thực tế khi triển khai thiết kế chi 

tiết. Vì lý do này mà sau khi dự án ñầu tư ñược duyệt (TKCS ñược duyệt) công tác 

lập kế hoạch ñấu thầu phải thực hiện theo từng ñợt tương ứng với từng hạng mục 

duyệt TKCS.  
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Bảng 2.6 Tổng hợp kế hoạch ñấu thầu năm 2006-2010 
Kế hoạch ñấu 

thầu Nội dung 

Đợt 1 
Công tác Tư vấn giám sát xây dựng các hạng mục công 
trình chính 73,6 tỷ ñồng; Công tác xây lắp các hạng 
mục công trình chính 1.929,7 tỷ ñồng 

Đợt 2 

Công tác Tư vấn khảo sát, thiết kế các hạng mục công 
trình chính, các hạng mục tái ñịnh cư 86,658 tỷ ñồng; 
Công tác khác xử lý bom mìn vật nổ, chất ñộc hóa học 
15,066 tỷ ñồng 

Đợt 3 
Hạng mục: Đường thi công vận hành 131,781 tỷ ñồng; 
Đường vào khu TĐC Parum B 153,495 tỷ ñồng 

Đợt 4 
Hệ thống cấp ñiện thi công 70,594 tỷ ñồng; Khu quản 
lý vận hành 20,241 tỷ ñồng 

Đợt 5 
Hạng mục: ñường vào khu tái ñịnh cư Pa Păng giá trị 
134,797 tỷ ñồng 

Đợt 6 Cấp ñiện các khu tái ñịnh cư, giá trị 36,548 tỷ ñồng 
Hiệu chỉnh ñợt 1 
và bổ sung ñợt 5 

Hạng mục ñưòng tránh ngập QL 14D và ñường vào khu 
TĐC Pa Păng 

Đợt 7 
Hạng mục xây dựng các khu tái ñịnh cư và công tác tư 
vấn lập phương án trồng bù diện tích rừng bị mất do thu 
hồi ñất 

Theo yêu cầu của nhà tài trợ ADB là trước khi ký hiệp ñịnh dự án thì chủ dự án 

phải lập kế hoạch mua sắm. Trên cơ sở ñó ADB mới xem xét tài trợ cho những 

hạng mục nào và hình thức lựa chọn nhà thầu phải phù hợp với chính sách của 

ADB. 

Kế hoạch ñấu thầu ñơt 1 ñược lập bao gồm toàn bộ những gói thầu ñược tài trợ 

từ nguồn vốn vay ADB, bao gồm 06 gói thầu trong ñó: tư vấn giám sát ñộc lập (gói 

thầu TV-01), tư vấn giám sát (gói thầu TV-02), thi công xây dựng tuyến ñầu mối ( 

gói thầu XL-01), thi công xây dựng tuyến năng lượng (XL-02), Cung cấp và lắp 

ñặt thiết bị cơ ñiện ( Gói TB-04); cung cấp lắp ñặt thiết bị cơ khí thủy công ( gói 

TB-05). 

Tiếp theo ñể thực hiện việc lập thiết kế chi tiết ( TKCS-KBVTC) các hạng mục 

công trình phụ. Ban QLDA ñã lập EVN phê duyệt kế hoạch ñấu thầu ñợt 2 bao gồm 

toàn bộ công tác tư vấn cho các hạng mục phụ trợ và các công tác khác. 

Kế hoạch ñấu thầu các ñợt tiếp theo ñược lập tương tứng cho từng hạng mục 
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công trình sau khi EVN phê duyệt TKCS.  

Tổng cộng dự án ñược phân chia thành 58 gói thầu. 

2.3.1.1 Tiêu chuẩn chọn lựa nhà thầu  

Tiêu chuẩn chọn lựa nhà thầu ñược cụ thể hóa trong Hồ sơ mời thầu và ñược 

lập theo mẫu do Chính phủ quy ñịnh và bao gồm các nội dung chính sau ñây: 

a) Yêu cầu về mặt kỹ thuật: 

Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm các yêu cầu về kiến thức và kinh 

nghiệm chuyên môn ñối với chuyên gia (ñiều khoản tham chiếu); 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, số 

lượng, chất lượng hàng hoá ñược xác ñịnh thông qua ñặc tính, thông số kỹ thuật, 

tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, yêu cầu về môi 

trường và các yêu cầu cần thiết khác; 

Đối với gói thầu xây lắp, bao gồm yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo 

bảng tiên lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết khác; 

b) Yêu cầu về mặt tài chính, thương mại, bao gồm các chi phí ñể thực hiện gói 

thầu, giá chào và biểu giá chi tiết, ñiều kiện giao hàng, phương thức và ñiều kiện 

thanh toán, nguồn tài chính, ñồng tiền dự thầu và các ñiều khoản nêu trong ñiều 

kiện chung và ñiều kiện cụ thể của hợp ñồng. 

c) Tiêu chuẩn ñánh giá, yêu cầu quan trọng, ñiều kiện ưu ñãi (nếu có), thuế, bảo 

hiểm và các yêu cầu khác. 

2.3.1.2 Các hình thức lựa chọn nhà thầu 

- Đấu thầu rộng rãi: ñối với ñấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà 

thầu tham dự. Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo 

mời thầu ñể các nhà thầu biết thông tin tham dự. Bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ 

mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia ñấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu 

không ñược nêu bất cứ ñiều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc 

nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình 

ñẳng. 

- Đấu thầu hạn chế: Khi thực hiện ñấu thầu hạn chế, phải mời tối thiểu năm 
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nhà thầu ñược xác ñịnh là có ñủ năng lực và kinh nghiệm tham gia ñấu thầu; 

trường hợp thực tế có ít hơn năm nhà thầu, chủ ñầu tư phải trình người có thẩm 

quyền xem xét, quyết ñịnh cho phép tiếp tục tổ chức ñấu thầu hạn chế hoặc áp 

dụng hình thức lựa chọn khác. 

- Chỉ ñịnh thầu: ñược áp dụng trong các trường hợp sau ñây: (a) Sự cố bất 

khả kháng do thiên tai, ñịch họa (b) Gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước 

ngoài; (c) Gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia; dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, 

an ninh an toàn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh khi thấy cần thiết; 

(d) Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị ñể phục hồi, duy tu, mở rộng công 

suất của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước ñó ñã ñược mua từ một 

nhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải bảo 

ñảm tính tương thích của thiết bị, công nghệ; (ñ) Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói 

thầu dưới năm trăm triệu ñồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá gói thầu 

dưới một tỷ ñồng thuộc dự án ñầu tư phát triển; gói thầu mua sắm hàng hóa có giá 

gói thầu dưới một trăm triệu ñồng thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm thường 

xuyên; trường hợp thấy cần thiết thì tổ chức ñấu thầu. 

Khi thực hiện chỉ ñịnh thầu, phải lựa chọn một nhà thầu ñược xác ñịnh là có ñủ 

năng lực và kinh nghiệm ñáp ứng các yêu cầu của gói thầu và phải tuân thủ quy 

trình thực hiện chỉ ñịnh thầu do Chính phủ quy ñịnh 

- Mua sắm trực tiếp: Mua sắm trực tiếp ñược áp dụng khi hợp ñồng ñối với 

gói thầu có nội dung tương tự ñược ký trước ñó không quá sáu tháng. Khi thực 

hiện mua sắm trực tiếp, ñược mời nhà thầu trước ñó ñã ñược lựa chọn thông qua 

ñấu thầu ñể thực hiện gói thầu có nội dung tương tự. Đơn giá ñối với các nội dung 

thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không ñược vượt ñơn giá của các nội 

dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự ñã ký hợp ñồng trước ñó. Được áp dụng 

mua sắm trực tiếp ñể thực hiện gói thầu tương tự thuộc cùng một dự án hoặc thuộc 

dự án khác. 

- Chào hàng cạnh tranh: Chào hàng cạnh tranh ñược áp dụng trong trường 

hợp có ñủ các ñiều kiện sau ñây: (a) Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ ñồng; (b) 
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Nội dung mua sắm là những hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với ñặc 

tính kỹ thuật ñược tiêu chuẩn hoá và tương ñương nhau về chất lượng.  

Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu. 

Nhà thầu gửi báo giá ñến bên mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua 

ñường bưu ñiện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba nhà thầu 

khác nhau. 

- Tự thực hiện: Hình thức tự thực hiện ñược áp dụng trong trường hợp chủ 

ñầu tư là nhà thầu có ñủ năng lực và kinh nghiệm ñể thực hiện gói thầu thuộc dự án 

do mình quản lý và sử dụng. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự toán cho gói 

thầu phải ñược phê duyệt theo quy ñịnh. Đơn vị giám sát việc thực hiện gói thầu 

phải ñộc lập với chủ ñầu tư về tổ chức và tài chính. 

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp ñặc biệt: Trường hợp gói thầu có 

ñặc thù riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu ñã nêu 

trong mục 2.3.1.2 thì chủ ñầu tư phải lập phương án lựa chọn nhà thầu, bảo ñảm 

mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

ñịnh.  

Tính ñến tháng 6/2010, Ban QLDA thuỷ ñiện Sông Bung 4 ñã tổ chức hoàn 

thành lựa chọn nhà thầu ñược 42 gói thầu, cụ thể như sau: 

Bảng 2.7 Tổng hợp các gói thầu theo các lĩnh vực và hình thức lựa chọn nhà 
thầu năm 2006-2010 

DỰ ÁN NHÓM A 
LĨNH VỰC VÀ HÌNH TH ỨC 

Tổng số gói thầu 
I. Lĩnh vực ñấu thầu   
1. Tư vấn 19 
2. Hàng hoá 1 
3. Xây lắp 22 
4. EPC     

Tổng cộng I 42 
II. Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Trong nước 18 
1. Rộng rãi 

Quốc tế 4 
Trong nước 0 

2. Hạn chế 
Quốc tế 0 

3. Chỉ ñịnh thầu Trong nước 19 
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DỰ ÁN NHÓM A 
LĨNH VỰC VÀ HÌNH TH ỨC 

Tổng số gói thầu 
Quốc tế 0 
Trong nước 1 

4. Chào hàng cạnh tranh 
Quốc tế 0 

5. Tự thực hiện     
Tổng cộng II 42 

 
2.3.3 Các bên liên quan 

2.3.3.1 Cơ quan chủ quản-Tập ñoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

EVN là tập ñoàn kinh tế nhà nước chịu trách nhiệm chính trong việc ñảm bảo 

cung cấp ñiện năng cho sự phát triển của nền kinh tế từ khâu sản xuất, truyền tải 

ñến phân phối. EVN là tập ñoàn có kinh nghiệm quản lý dự án thủy ñiện hàng ñầu 

tại Vi ệt Nam. EVN cũng là chủ ñầu tư, là cơ quan quyết ñịnh ñầu tư dự án này, ñây 

là ñiều kiện thuận lợi ñối với dự án. Tuy nhiên do nhu cầu phải ñảm bảo cung cấp 

sản lượng ñiện rất lớn cho nền kinh tế nên EVN ñầu tư rất nhiều dự án, lực lượng 

của EVN cùng lúc ñảm nhận nhiều dự án nên nhiều khi công tác thẩm ñịnh, phê 

duyệt các hồ sơ thuộc thẩm quyền của EVN còn chậm.  

Trên cơ sở kế hoạch ñược giao Ban triển khai thực hiện ñể ñảm bảo kế hoạch 

ñược hoàn thành. Việc khó khăn nổi bật trong việc thực hiện kế hoạch này là việc 

ñảm bảo vốn hàng năm cho dự án trong giai ñoạn kinh tế suy thoái trong khi EVN 

ñầu tư rất nhiều dự án cần nguồn vốn rất lớn (hàng năm EVN cần hơn 2 tỷ USD ñể 

ñầu tư các dự án ñiện). Đôi lúc việc chưa ñảm bảo kịp thời vốn thanh toán khối 

lượng thực hiện cho nhà thầu cũng gây chậm trễ trong việc thi công ngoài hiện 

trường, ảnh hưởng ñến tiến ñộ công trình.  Ngoài nguồn vốn vay từ ADB, nguồn 

vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam, nguồn vốn tự có do EVN bố trí chưa thu 

xếp ñược cũng là khó khăn có thể ảnh hưởng ñến tiến ñộ thực hiện.  

Ngoài ra, dự án này là dự án thủy ñiện ñầu tiên ñược tài trợ từ nguồn vốn vay 

ADB nên phải tuân theo các chính sách của ADB trong hiệp ñịnh vay vốn như 

chính sách về môi trường tái ñịnh cư, chính sách về sinh kế ñối với người dân tộc 

thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự án, chính sách bình ñẳng giới,… Đây là các chính 

sách có khá nhiều khác biệt so với các chính sách tương ứng hiện hành của Việt 
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Nam theo chiều hướng làm tăng chi phí thực hiện GPMB và TĐC nên ñôi khi 

trong quá trình thực hiện có gây sự chậm trễ do EVN chưa nắm nắm bắt kỹ các 

chính sách này. 

2.3.3.2 Nhà tài trợ-Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 

Đối với nhưng gói thầu ñược tài trợ từ nguồn vốn vay ADB (thuộc KHĐT ñợt 1) 

thì toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu ñều theo hướng dẫn của ADB về sử dụng tư 

vấn (ñối với gói thầu tư vấn) và hướng dẫn của ADB về mua sắm (ñối với gói xây 

lắp, thiết bị). Toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu ñều có sự tham gia giám sát, phê 

duyệt của ADB. Tất cả các quyết ñịnh phê duyệt của EVN ñều trên cơ sở chấp 

thuận của ADB bằng văn bản. Tuy nhiên trước khi trình ADB xem xét phê duyệt 

một nội dung nào ñó thì Ban quản lý dự án thủy ñiện Sông Bung 4 phải ñược sự 

chấp thuận từ EVN cho phép trình ADB. Chính vì vậy ñã làm mất rất nhiều thời 

gian chờ trình duyệt. Ví dụ như tổ chức ñấu thầu gói TV-02 mất hơn 1 năm, trong 

khi ñó nếu thực hiện theo Luật ñấu thầu thì chỉ mất khoảng 3 tháng. Hiện nay ñã 

hoàn thành lựa chọn nhà thầu ñối với công tác tư vấn (gói TV-01, TV-02); công tác 

xây dựng (gói XL-01; XL-02). Đối với gói thầu thiết bị (TB-04; TB-05) hiện ñang 

trong giai ñoạn ñánh giá hồ sơ dự thầu. 

Dự án thủy ñiện Sông Bung 4 ñược tài trợ từ nguồn vốn vay của ADB, nhiều 

chính sách về bồi thường tái ñịnh cư phải tuân thủ theo ADB. GPMB và tái ñịnh cư 

luôn là vấn ñề khó khăn kéo dài trong các dự án cần GPMB. Cho ñến nay mặc dù ñã 

có nhiều chuyển biến nhưng tình trạng GPMB chưa hoàn thành nhưng vẫn phải khởi 

công còn phổ biến, vừa thi công, vừa giải phóng mặt bằng cũng còn khác nhau giữa 

ADB và Chính phủ Việt Nam, chủ yếu là vấn ñể tính pháp lý của ñất ở ñền bù. 

Chính phủ Việt Nam quy ñịnh chỉ ñền bù cho các hộ dân trên ñất ở hợp pháp, không 

ñền bù cho hộ lấn chiếm. ADB không coi vấn ñề tính pháp lý là cản trở ñể thực hiện 

chính sách về xã hội của ADB. 

- Do dự án vay vốn ADB nên phải tuân thủ chính sách về bồi thường hỗ trợ 

và tái ñịnh cư của ADB dẫn ñến phải hoàn thiện nhiều thủ tục liên quan trước khi 

thực hiện các bước phê duyệt, trao hợp ñồng... cũng dẫn ñến làm chậm và kéo dài 
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thời gian chuẩn bị. 

2.3.3.3 Các ñơn vị tư vấn  

Nhìn chung các ñơn vị tư vấn ñược chọn lựa ñể thực hiện các gói thầu của dự án 

ñều là các ñơn vị có năng lực và nhiều kinh nghiệm ñối với gói thầu ñược ñảm 

nhiệm, trước ñây họ cũng ñã từng thực hiện nhiều gói thầu tương tự, ñây cũng là 

một lợi thế cho dự án. Tuy nhiên, việc các ñơn vị tư vấn thực hiện nhiều gói thầu 

cho nhiều chủ ñầu tư trong cùng một thời gian làm hạn chế thời gian tập trung cho 

các gói thầu ñược Ban giao. Do lực lượng dàn trải nên một số công việc tư vấn 

giao cho một số kỹ sư chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện nên ñôi khi hồ sơ của 

họ phải chỉnh sửa nhiều gây chậm trễ.  

Ngoài ra, một số gói thầu tư vấn cần có sự thẩm ñịnh, thoả thuận hoặc phê duyệt 

bước trung gian của chính quyền ñịa phương mất khá nhiều thời gian (chẳng hạn 

các gói thầu ño ñạc ñịa chính, lập phương án tận thu lâm sản cần sự phê duyệt của 

Sở Tài nguyên Môi trường trước khi bàn giao hồ sơ cho Ban). Công tác lập hồ sơ 

thiết kế xây dựng các khu tái ñịnh cư phải thực hiện nhiều bước trung gian: thoả 

thuận nội dung của Ban, UBND tỉnh, phê duyệt của UBND huyện. Đối với dự án 

này, Tư vấn ngoài việc phải tuân thủ các quy trình, quy phạm của Việt Nam còn 

phải tuân thủ các quy ñịnh, chính sách của ADB ñặc biệt công tác tham vấn cộng 

ñồng ñược tổ chức rất nhiều lần và chỉnh sửa sau những lần tham vấn gây khó 

khăn không ít cho các ñơn vị tư vấn ,…  

 Chế ñộ chính sách do nhà nước quy ñịnh ñối với công tác dự toán nhiều thay 

ñổi như lương tối thiểu, ñịnh mức dự toán, phương pháp lập dự toán, giá nguyên, 

vật liệu, nhiên liệu thường xuyên biến ñộng… nên tư vấn phải hiệu chỉnh hồ sơ 

nhiều lần.  

Đối với những gói thầu có qui mô ñơn giản, chủ ñầu tư tự thực hiện như mua 

sắm bàn ghế trang thiết bị thiết bị văn phòng. Đối với những gói thầu có qui mô 

lớn phức tạp thì toàn bộ công tác lập hồ sơ mời thầu ñến thẩm ñịnh hồ sơ thầu ñều 

ñược tư vấn thực hiện. Do chủ ñầu tư không ñủ thẩm quyền, kinh nghiệm ñể thực 

hiện và do quá phụ thuộc vào tư vấn trong khi ñó chi phí cho việc lập hồ sơ mời 
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thầu và thẩm ñịnh hồ sơ mời thầu là rất thấp so với các công tác tư vấn khác. Do 

ñó nhiều tư vấn ñã không chú trọng ñến việc lập hồ sơ mời thầu dễn ñến chất 

lượng hồ sơ mời thầu chưa tốt gây khó khăn trong thực hiện ñấu thầu. Hoặc có thể 

Tư vấn lập dự toán quá thấp, khi ñấu thầu nhà thầu chào giá cao thì phải tổ chức 

ñấu thầu lại. Hoặc ngược lại, lập dự toán quá cao, khiến gói thầu chỉ ñịnh thầu của 

chủ ñầu tư phải chịu thiệt. 
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2.3.3.4 Nhà thầu  

Nhìn chung, các nhà thầu xây dựng chuyên ngành nguồn ñiện hiện nay ñang bị 

quá tải do nhận cùng một lúc nhiều công trình, chưa kể các công trình do chính họ 

làm chủ ñầu tư. Công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân các dự án chậm do các 

nhà thầu không ñáp ứng yêu cầu về thủ tục hoàn công, nghiệm thu. Lực lượng thi 

công của các nhà thầu bị giàn mỏng ở nhiều dự án nên thiếu nhân lực, vật tư, thiết 

bị thi công như ñã cam kết. Nhiều nhà thầu chỉ ñáp ứng ñược khoảng 50% lực 

lượng thi công theo yêu cầu, nhiều thiết bị thi công quá cũ không ñảm bảo công 

suất, bị hỏng hóc liên tục; Công tác tài chính của các nhà thầu thường không ñáp 

ứng ñược yêu cầu nên nhiều lúc không cung cấp ñủ vật liệu ñể thi công (xi măng, 

sắt thép…).  

Hiện nay sự cạnh tranh giữa các nhà thầu thi công là rất khốc  liệt. Theo qui ñịnh 

của Luật ñấu thầu thì các nhà thầu ñáp ứng về năng lực kinh nghiệm và có giá ñánh 

giá (giá bỏ thầu) thấp nhất thì ñược ñề nghị trúng thầu. Từ ñó các nhà thầu ñã giảm 

giá rất thấp so với dự toán gói thầu ñể ñược trúng thầu. Một trong các lý do nhà 

thầu giảm giá quá thấp là các thiết bị của nhà thầu thường ñã tính hết khấu hao 

nhưng vẫn còn hoạt ñộng tốt. Nhiều nhà thầu do ñã ñầu tư rất nhiều thiết bị, con 

người nhưng không có việc làm, nên ñể giải quyết tính trạng “ ngồi chơi” các nhà 

thầu này phải giảm giá ñể ñược trúng thầu.   

Quan hệ về hợp ñồng thi công xây dựng không chỉ giữa chủ ñầu tư, nhà thầu thi 

công mà là quan hệ ba bên: Chủ ñầu tư – Nhà thầu thi công – Nhà thầu tư vấn ( tư 

vấn thiết kế và tư vấn giám sát). Chủ ñầu tư chủ trì việc phối hợp giữa các nhà thầu 

với nhau, với chủ ñầu tư, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên ñược ñan xen lẫn 

nhau. Việc phối hợp không tốt giữa các bên là nguyên nhân gây chậm tiến ñộ. 

Ví dụ như khi thi công hố móng trụ cầu. Theo hồ sơ thiết kế thì hố móng sẽ 

ñược ñào sâu 3m (ñào ñến lớp ñá cấp 3), tuy nhiên khi nhà thầu thi công ñã thực 

hiện ñúng thiết kế (ñúng nhiệm vụ của nhà thầu) nhưng ñáy hố móng không phải 

ñá cấp 3. Tư vấn giám sát tạm dừng thi công do Nhà thầu ñã ñào ñúng thiết kế 

nhưng không ñúng lớp ñịa chất là ñá cấp 3. Tư vấn giám sát báo cáo lại chủ ñầu tư, 
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chủ ñầu tư yêu cầu tư vấn thiết kế kiểm tra lại và khảo sát thiết kế bổ sung bổ sung 

nếu có. Trường hợp phải bổ sung thiết kế Chủ ñầu tư và Nhà thầu phải thỏa thuận 

ñơn giá ñối với khối lượng phát sinh này trước khi thi công. Như vậy một việc rất 

bình thường và hay xẩy ra ñối với công việc thi công xây dựng, nhưng nếu sự phối 

hợp giữa chủ ñầu tư – Nhà thầu thi công – Nhà thầu tư vấn không ñược tốt là sẽ 

làm chậm tiến ñộ thi công xây dựng. 

2.3.3.5 Chính quyền ñịa phương 

Dự án thủy ñiện sông bung 4 có phạm vi ñất dự kiến sử dụng 2.535,68 ha, tổng 

mức cho công tác bồi thường lên ñến gần 1.000 tỷ ñồng. 

Công tác bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư ñược thực hiện ngay sau khi thiết kế 

ñược duyệt. Trong phạm vi mặt bằng thiết kế ñược duyệt (có thể có thêm vùng ảnh 

hưởng tạm thời) ñơn vị tư vấn lập hồ sơ ñịa chính và phối hợp với các cơ quan làm 

thủ tục thu hồi ñất. Trên cơ sở diện tích ñất bị thu hồi. Đơn vị tư vấn và các cơ 

quan liên quan kiểm kê xác ñịnh khối lượng thiệt hai, hiện trạng, nguồn gốc ñất 

ñai, công khai phương án bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư, chi trả tiền bồi thường 

và bàn giao mặt bằng cho chủ ñầu tư ñể bàn giao lại cho nhà thầu thi công. 

Tuy nhiên ñối với dự án thủy ñiện Sông Bung 4, các hạng mục ñược khởi công 

không ñồng thời và ñược thực hiện trong thời gian dài trong khi ñó chế ñộ chính 

sách về bồi thường thì thường xuyên thay ñổi. 

Việc phối hợp với nhiều cơ quan như tư vấn ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính; Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Phòng ñăng ký ñất ñai, Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng 

ñất, hội ñồng bồi thường huyện, UBND các xã bị ảnh hưởng, tuy nhiên họ cũng 

chưa nắm vững các chính sách của ADB ñể thực hiện các công việc về bồi thường 

hỗ trợ và tái ñịnh cư là mất nhiều thời gian trong công tác phê duyệt. Trong ñó có 

nhiều thành viên chủ chốt lại ñảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau và thường 

xuyên bận họp dẫn ñến khi hoàn thành một phương án mất rất nhiều thời gian. Có 

những việc Chủ ñầu tư không thể thực hiện thay ñược và phải phụ thuộc hoàn toàn 

vào chính quyền ñịa phương, ñơn cử như việc tận thu lâm sản ñịa phương thực 

hiện quá chậm. 
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Do công tác phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của dự án chậm nên việc 

chậm chi trả tiền cho người dân có ñất và hoa màu bị ảnh hưởng, gây nên những ý 

kiến suy nghĩ không tốt của người bị ảnh hưởng về cách làm việc của Ban QLDA 

và Hội ñồng bồi thường huyện Nam Giang. Đã xuất hiện những trường hợp người 

bị ảnh hưởng của thôn Vinh-Xã TaBhing tỏ thái ñộ và phản ứng không thân thiện, 

gây khó dễ với cán bộ thực hiện công tác bồi thường trong quá trình kiểm ñếm 

hiện trường của những phương án tiếp theo.  

Ban quản lý dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 ñang phối hợp với Hội ñồng bồi 

thường huyện Nam Giang thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư ñể 

giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình của dự án. Theo tiến ñộ công trình sẽ 

ñược khởi công vào quý II/2010, do vậy công tác BTHT giải phóng mặt bằng hiện 

nay của dự án là rất cấp thiết. Tuy nhiên, công tác trình phê duyệt các phương án 

bồi thường hỗ trợ của các dự án giải quyết còn chậm, thời gian kéo dài làm ảnh 

hưởng ñến tiến ñộ chung của dự án. Cụ thể: phương án BTHT của hạng mục 

ñường dây 35kv cấp ñiện thi công có thời gian trình duyệt kể từ ngày bắt ñầu bàn 

giao hồ sơ phương án trình (15/6/2009) ñến khi có kết quả phê duyệt là gần 3 

tháng. Một số phương án của các hạng mục khác như ñường vào khu tái ñịnh cư 

PaPăng, ñường vào khu tái ñịnh cư ParumB (bổ sung phát sinh) có thời gian trình 

duyệt ñã trên 2 tháng nhưng ñến 13/10/2009 vẫn chưa có kết quả. 
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2.4 Đánh giá công tác quản lý tiến ñộ thực hiện dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 

2.4.1 Những kết quả ñạt ñược 

Việc xây dựng Nhà máy thủy ñiện Sông Bung 4 ngoài nhiệm vụ chính là cung 

cấp ñiện cho hệ thống ñiện quốc gia, góp phần khắc phục sự thiếu hụt ñiện năng, 

còn giúp cải thiện môi trường sinh thái, góp phần quan trọng thúc ñẩy sự tăng 

trưởng kinh tế - xã hội và cải thiện ñời sống nhân dân trong khu vực, ñặc biệt là 

ñối với ñồng bào các dân tộc ít người. 

Về các văn bản pháp lý, ñạt ñược sự thống nhất của người dân ñịa phương, 

huyện về công tác bồi thường hỗ trợ tái ñịnh cư qua các ñợt tham vấn cộng ñồng, 

trao ñổi, phổ biến về dự án. Đạt ñược sự ñồng thuận trong việc áp dụng các khung 

pháp lý về chính sách bồi thường hỗ trợ, chọn ñiểm tái ñịnh cư cho người dân ñịa 

phương. Thống nhất với ADB về áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái ñịnh cư 

ñể tiến tới ký hiệp ñịnh vay vốn cho dự án. 

Đạt ñược về mặt xã hội, nhân văn với người dân ñịa phương là người dân tộc 

thiểu số ở vùng sâu vùng xa, với trình ñộ dân trí thấp, ñời sống còn nghèo nàn, lạc 

hậu hiểu ñược chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên 

truyền, vận ñộng ñể họ ủng hộ và giúp ñỡ xây dựng dự án. 

Trong quá trình quản lý tiến ñộ dự án, Ban chủ ñộng xây dựng kế hoạch quản lý 

tiến ñộ dự án, sử dụng khá thành công kỹ thuật GANTT ñể kiểm soát tiến ñộ. Thực 

hiện giám sát dự án thông qua các báo cáo tuần/tháng/năm cho các bên liên quan, 

trên cơ sở ñó kiểm soát dự án ñáp ứng một phần các mốc tiến ñộ chính. 

 Trên cơ sở mục tiêu dự án ñã ñược ñề cập ở mục 2.1.1 

 - Xây dựng nhà máy Thủy ñiện và cơ sở hạ tầng có liên quan. 

 - Tái ñịnh cư cộng ñồng lại ảnh hưởng. 

 Tỷ lệ phần trăm tiến ñộ thực hiện dự án ñược thể hiện ở Bảng 2.8. 

Bảng 2.8  Tỷ lệ phần tr ăm Tiến ñộ thực hiện dự án 
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Trọng 
số

Tiến 
ñộ

Trọng số 
%

(a) (b) (a/b)

I Các hoạt ñộng ban ñầu 4            4 

1 Thành lập/Bố trí cán bộ cho EA/IAs/RMIU 2 100% 2

2 Lựa chọn và tuyển dụng tư vấn 0

- Gói thầu số 2 (TV-02) 1 100% 1

- Gói thầu số 1 (TV-01) 1 100% 1

II Đầu ra  1: Thi công nhà máy thủy ñiện và các cơ  sở hạ tầng liên quan 73          10 

1 Đường vào công trường 4 100% 4

2 Cấp ñiện thi công 2 90% 1,8

3 Khu nhà quản lý vận hành 1 95% 0,95

4 Hoàn thành thiết kế kỹ thuật 1 100% 1

5 Trao hợp ñồng xây lắp và thiết bị 5 50% 2,5

6 Thi công ñập RCC cao 110m 20 0% 0

7 Thi công ñập tràn 2 0% 0

8 Thi công cống dẫn dòng 1 0% 0

9 Thi công cửa nhận nước 1 0% 0

10 Thi công ñường hầm dài 3.1m và các công tác Ngầm liên quan khác 10 0% 0

11 Thi công tháp ñiều áp 1 0

12 Thi công nhà máy 4 0

13 Lắp ñặt thiết bị cơ khí thủy công 6 0% 0

14 Lắp ñặt thiết bị Cơ ñiện 15 0% 0

II Đầu ra 2:   Tái ñịnh cư các cộng ñồng dân cư bị ảnh hưởng 23            4 

1 Thiết kế các khu vực tái ñịnh cư và các công trình công cộng phụ trợ 1 75% 0,75

2 Thi công xây dựng ñường vào các khu tái ñịnh cư 4 60% 2,4

3 Thi công xây dựng cấp ñiện các khu tái ñịnh cư 1 10% 0,1

4 Xây dựng các khu vực tái ñịnh cư và các công trình công cộng phụ trợ 5 0% 0

5 Thi công xây dựng ñường tránh ngập QL 14D 5 0% 0

6 Phân bổ những người bị ảnh hưởng 2 0% 0

7 Thực hiện cải thiện sinh kế 3 20% 0,6

8
Thực hiện kế hoạch hành ñộng giới tính cụ thể cho dự án, bao gồm chương trình 
xây dựng năng lực, chương trình ñào tạo và cải thiện ñiều kiện kinh tế xã hội của 
phụ nữ ở những khu vực tái ñịnh cư và làng bị ảnh hưởng

2 15% 0,3

TỔNG TRỌNG SỐ VÀ TI ẾN ĐỘ 100 18,4%

STT Mô tả

 

2.4.2 Những hạn chế trong quá trình quản lý tiến ñộ thực hiện dự án thuỷ 

ñiện Sông Bung 4 

Việc ứng dụng kỹ thuật quản trị dự án mới như Pert/CPM là những kỹ thuật 

tương ñối khó ñối với những dự án lớn, tuy ñã ñược ứng dụng vào thực tế dự án 
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chỉ quản lý về mặt thời gian mà chưa chú trọng ñến quản lý nguồn lực và chi phí. 

Đội ngũ cán bộ quản trị của Ban tuy mạnh nhưng phần lớn tiếp cận với Pert/CPM 

nhưng chưa chuyên sâu, tạo nên tâm lý ngại ứng dụng trong một bộ phận không 

nhỏ cán bộ quản trị của Ban.  

Công tác lưu trữ hồ sơ giám sát không khoa học, công tác ghi chép số liệu, 

cập nhật thông tin ñể phục vụ cho công tác báo báo tại Ban quản lý dự án thuỷ ñiện 

Sông Bung 4 còn sơ sài. Chưa thống nhất một mẫu báo cáo giám sát và cách cập 

nhật thông tin sẵn có phục vụ cho cán bộ giám sát tại công trường. Báo cáo chủ yếu 

diễn giải bằng lời, việc sử dụng các biểu ñồ thống kê, phân tích dữ liệu chưa ñược 

chú trọng ñúng mức.  

Chưa xây dựng hệ thống kiểm soát tiến ñộ ñể kiểm soát tiến trình và các thay 

ñổi trong từng hạng mục hoặc toàn bộ hệ thống; chưa sử dụng các công cụ quản trị 

dự án ñể ño lường sự biến ñộng của kế hoạch cũng như chưa áp dụng các kỹ thuật 

sơ ñồ nhân quả ñể tìm nguyên nhân gốc gây ra chậm tiến ñộ ñể từ ñó ñề ra biện pháp 

xử lý kịp thời. 

Dự án thủy ñiện Sông Bung 4 ñầu tiên ñược tài trợ từ nguồn vốn vay ADB nên 

phải tuân theo các chính sách của ADB trong hiệp ñịnh vay vốn như chính sách về 

môi trường tái ñịnh cư, chính sách về sinh kế ñối với người dân tộc thiểu số. Khoản 

vay này ñược ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và ADB, nên các bên tham gia vào dự 

án phải có trách nhiệm ñồng hành cùng dự án. Tuy nhiên việc phối hợp, gắn kết với 

các bên liên quan chưa chặt chẽ và chưa thực sự có hiệu quả và hầu như các bên liên 

quan chưa nắm vững các chính sách này gây rất nhiều khó khăn và làm chậm trê tiến 

ñộ thực hiện dự án. Chưa sử dụng một số công cụ như: ma trận trách nhiệm, kế hoạch 

truyền thông và một số các công cụ khác ñể tăng cường mối liên kết giữa các bên 

tham gia dự án.  

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TI ẾN ĐỘ THỰC 

HI ỆN DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý tiến ñộ thực hiện dự án thuỷ 

ñiện Sông Bung 4 

3.1.1 Bảo ñảm tính hiệu quả kinh tế của dự án.  
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Hiệu quả kinh tế của dự án là chỉ tiêu quan trọng nhất ñối với tất cả các  

dự án ñầu tư. Hiệu quả kinh tế chính là nhân tố quyết ñịnh sự tồn tại của chủ  

ñầu tư trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Đặc biệt ñối với dự án thuỷ ñiện 

Sông Bung 4 ngoài tính hiệu quả kinh tế của dự án còn mang một ý nghĩa, tầm 

quan trọng rất lớn về mặt xã hội, văn hóa chính trị, là ñòn bẩy ñể thúc ñẩy sự phát 

triển của tỉnh Quảng Nam. Mặt khác, trong giai ñoạn hiện nay, việc sử dụng nguồn 

vốn ñể ñầu tư xây dựng chủ yếu lấy từ vốn ngân sách nhà nước và vốn vay. Vì vậy, 

việc xử dụng các nguồn vốn này một cách hiệu quả và bảo ñảm một hiệu quả kinh 

tế cao nhất là một trong những tiêu chí tiên quyết hàng ñầu của Ban quản lý dự án 

thuỷ ñiện Sông Bung 4. 

3.1.2. Phù hợp với mục tiêu của dự án.  

Khi quyết ñịnh triển khai thực hiện dự án ñầu tư, nhiệm vụ của dự án thủy 

ñiện Sông Bung 4 là cung cấp ñiện cho hệ thống ñiện quốc gia và khu vực miền 

Trung, làm tăng lưu lượng nước ñang thiếu về mùa kiệt cho hạ du, ñáp ứng nhu 

cầu cấp nước sinh hoạt, nước công nghiệp cho TP Đà Nẵng và khu vực tỉnh Quảng 

Nam, ñẩy mặn ra xa cửa sông, tham gia cắt một phần lũ lụt vẫn thường xuyên xảy 

ra ở tỉnh Quảng Nam. Nhà máy thủy ñiện Sông Bung 4 có công suất lắp ñặt 

156MW, sản lượng ñiện trung bình hàng năm là 586,25 triệu KWh, và tạo ra doanh 

thu từ 450-500 tỷ ñồng hàng năm. 

Vì vậy, khi triển khai thực hiện, chủ ñầu tư cần có những kế hoạch,  

chính sách căn cơ nhằm ñảm bảo ñược những mục tiêu ñề ra của dự án, mặt khác 

vẫn phải ñảm bảo giải quyết một cách trọn vẹn, ñầy ñủ các yếu tố nảy sinh trong 

quá trình thực hiện : giải quyết tái ñịnh cư, giải quyết công ăn việc làm, giải quyết 

nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp…  

3.1.3. Đẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án.  

Mặc dù có những khó khăn nhất ñịnh trong giai ñoạn thực hiện hiện nay, tuy 

nhiên Ban quản lý dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 luôn ý thức và thực hiện các trọng 

trách ñược giao với một tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cao nhất của từng cá nhân 

trong từng công việc cụ thể với một mục ñích chung là vượt qua mọi khó khăn, tìm 



60 
 
 

 

mọi biện pháp ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án.  

Hơn ai hết, từng cán bộ thuộc Ban quản lý dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 luôn ý 

thức ñược rằng, hiệu quả kinh tế của dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến ñộ thực hiện 

dự án. Tiến ñộ dự án càng kéo dài thì hiệu quả kinh tế của dự án càng thấp. 

3.1.4. Thực hiện ñúng pháp luật quy ñịnh về ñầu tư và xây dựng.  

Dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 mặc dù ñược Đảng và nhà nước, Tập ñoàn Điện 

lực Việt Nam và tất cả các ban ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ. Có những quy 

chế riêng, có những ñặc quyền, ưu tiên, hỗ trợ nhằm thúc ñẩy quá trình thực hiện. 

Tuy nhiên, lãnh ñạo Ban quản lý dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 luôn có sự chỉ ñạo, 

một ñịnh hướng xuyên suốt triệt ñể tuân thủ quy trình ñầu tư theo ñúng các quy 

ñịnh về ñầu tư xây dựng cơ bản và các quy ñịnh khác của nhà nước ñã ban hành.  

Mặc dù cơ chế, chính sách còn nhiều ñiểm chồng chéo, ràng buộc và bất  

cập. Đôi khi một số các quy ñịnh lạc hậu ñã làm kìm hãm, chậm trễ việc triển  

khai thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các dự án thuỷ ñiện Sông 

Bung 4 ñảm bảo tuân thủ các nghị ñịnh về quản lý chất lượng, quy trình về ñầu tư 

xây dựng cơ bản, các quy ñịnh về thanh toán, tài chính… là ñiều kiện tiên quyết ñể 

thực hiện. 

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiến ñộ thực hiện dự án thuỷ 

ñiện Sông Bung 4 

3.2.1 Hoàn thiện hệ thống giám sát tiến ñộ 

3.2.1.1 Thiết kế hệ thống giám sát tiến ñộ 

Kết quả của giám sát tiến ñộ ñược kết tinh trong từng báo cáo mô tả những gì 

ñã xảy ra và tình hình hiện tại như thế nào, trên cơ sở ñó nhóm quản lý dự án thực 

hiện kiểm soát tiến ñộ bằng cách phân tích tình hình, quyết ñịnh phải làm gì và 

triển khai thực hiện quyết ñịnh ñó. Chính vì vậy, hệ thống giám sát hiệu quả phải 

ñủ sức ñể giúp cho những thành viên dự án nhận ñược các thông tin cần thiết, 

chính xác, ñúng lúc, kịp thời: 

- Nhận ñịnh ñược nhân tố cần giám sát: 
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Để phục vụ cho công tác kiểm soát tiến ñộ có hiệu quả ñòi hỏi nhà quản trị dự 

án phải xác ñịnh trước những vấn ñề nào phải ñược ñặc biệt chú ý trong thời gian 

diễn ra dự án. Phải có các tiêu chí kiểm soát rõ ràng và mẫu báo cáo phải tập trung 

vào các tiêu chí kiểm soát ñã ñược xác ñịnh trước.  

Bảng 3.1 Các tiêu chí cần giám sát 
I/. Ti ến ñộ thi công 

Tiến ñộ 
hợp ñồng  

Tiến ñộ 
hiệu chỉnh 

Khối lượng 
kế hoạch  

Khối lượng 
thực hiện  

Đánh giá 
TT  

Công 
tác 

chính  
Đ.vị  

Bắt 
ñầu 

Kết 
thúc 

Bắt 
ñầu 

Kết 
thúc 

Hợp 
ñồng 

Tháng 
        Tuần 

Tháng 
       Tuần 

Lũy kế 
% Hợp 
ñồng 

Tiến ñộ 

1 … … … … … … … … … … … 

2 … … … … … … … … … … … 

… …                     

[Chậm 
... 

tháng] 
…  

II/.  Nhận xét, ñánh giá                   

1/. Tình hình thi công và chất lượng thi công 
1.2/. Công tác quản lý chất lượng:  
1.3/. Các nội dung khác: [các vướng mắc, phát sinh trong thi công 
2/. Huy ñộng máy móc thiết bị thi công, nhân lực và vật tư, vật liệu so với Tiến ñộ hợp ñồng/Tiến ñộ 
hiệu chỉnh:  
2.1/. Máy móc, thiết bị thi công 
2.2/. Nhân lực 
2.3/. Cung cấp vật tư, vật liệu 
3/. Đánh giá chung: [ti ến ñộ thi công so với hợp ñồng, chất lượng thi công, ATLĐ, giảm thiểu tác ñộng 
môi trường, PCCN…] 
4/. Đề xuất, kiến nghị: [các giải pháp ñáp ứng tiến ñộ, chất lượng, bổ sung hiệu chỉnh thiết kế, giải quyết 
vấn ñề phát sinh...] 

Các tiêu chí cần giám sát cơ bản ñược trình bày ở hình 3.1 tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho kỹ sư giám sát theo dõi, ghi chép ngay tại công trường, ñồng thời thông tin 

thu thập ñược sẽ thực tế hơn, chính xác hơn và cũng hạn chế ñược những sai sót 

không ñáng có. 

- Giám sát dựa trên kế hoạch ñược duyệt: 

Một nguyên tắc quan trọng là báo cáo phải ñược lập thành một tài liệu trong 

ñó nêu rõ kế hoạch thực tế. Mỗi khi làm xong báo cáo, nó phải ñược ñem so sánh 

với kế hoạch. Muốn ñơn giản hoá việc viết báo cáo, thì những tài liệu kế hoạch 

phải ñược lập sao cho vẫn còn chỗ trống ñể báo cáo. Khi kết thúc kế hoạch, phải 

chuẩn bị ñầy ñủ các bản copy ñể phục vụ cho mọi công tác báo cáo sau này. Báo 

cáo dựa trên kế hoạch ñược duyệt giúp người tiếp nhận thông tin dễ dàng theo dõi 

các sai lệch so với kế hoạch và kịp thời truyền tải thông tin ñến cấp có thẩm quyền 
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xử lý ñể triển khai các bước tiếp theo nhằm mục ñích ñưa dự án trở lại ñường ñi 

của nó. 

Nhìn vào bảng 3.2, nhà quản lý dự án sẽ thấy rõ hạng mục nào chậm, chậm 

ñến mức ñộ nào, lý do vì sao ñể từ ñó có cơ sở phân tích nguyên nhân và ñề ra biện 

pháp khắc phục ñúng với thực tế. Trên cơ sở các mẫu báo cáo giám sát ñã ñược 

thiết lập sẵn giúp cho cán bộ giám sát chủ ñộng trong việc ghi chép và cập nhật các 

số liệu một cách chính xác và nhanh chóng nhất tại công trường.  

Các tiêu chí ñược viện dẫn ở bảng 3.1 và bảng 3.2 ñòi hỏi các cán bộ giám sát 

cần phải tuân thủ cách thức ghi chép và lưu hồ sơ có liên quan một cách khoa học 

ñể phục vụ kịp thời cung cấp số liệu cho công tác báo cáo, góp phần nâng cao chất 

lượng cho mỗi báo cáo. 

Tiếp tục giữ nền nếp quản lý theo dõi tiến ñộ, ñịnh kỳ cuối tuần, Ban chỉ huy 

công trình, “Nhóm quản trị mạng” tổ chức họp giao ban với Đội trưởng và các Tổ 

trưởng ñể nghe báo cáo tiến ñộ thực hiện; ñưa ra các biện pháp cụ thể ñể khắc phục 

khó khăn nảy sinh trong quá trình thi công, kịp thời giải quyết những vấn ñề thuộc 

quyền hạn công trường và ñề ñạt ngay về Lãnh ñạo Ban những vấn ñề không thể 

giải quyết ñược. 

Bảng 3.2 Báo cáo giám sát dựa trên kế hoạch ñược duyệt 
Hạng mục: Khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ ñiện Sông Bung 4 

I/.  Tiến ñộ thi công  
Tiến ñộ 

hợp ñồng  
Tiến ñộ 

hiệu chỉnh 
Khối lượng 
kế hoạch  

Khối lượng 
thực hiện  

Đánh giá 

TT Công tác chính Đ.vị 
Bắt 
ñầu 

Kết thúc 
Bắt 
ñầu 

Kết 
thúc 

Hợp 
ñồng 

Tháng 
 

Tuần 

Tháng 
 
    Tuần 

Lũy kế 
%  

Hợp 
ñồng 

Tiến 
ñộ 

1 Giao thông ngoài           

 
Đào nền 
ñường 

m3 15/5/09 10/6/09 15/5/09  19.364   13.000 67,13 

 Xây lắp cống Cái 15/6/09 10/11/09 4/7/09  6 3  3 50,00 

chậm 
1,5-2 
tháng 

2 San nền           

 Dọn mặt bằng m2 1/6/09 1/7/09 18/5/09  11.295 2500  9.000 79,68 

 San ñầm ñất m3 1/6/09 1/7/09 1/6/09  14.708 1708  13.000 88,39 

 
Đào san ñất tận 
dụng ñể ñắp 

m3  1/6/09 1/7/09 1/6/09   15.737  737    15.000  95,32  

 chậm 
1,5 

tháng 

II/.  Nhận xét, ñánh giá                   
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1/. Tình hình thi công và chất lượng thi công 
 - Trời mưa ảnh hưởng ñến tiến ñộ thi công của Nhà thầu 
-  Nhà thầu thi công chậm tiến ñộ nguyên nhân chính là không có ñủ nhân công ñể bố trí thi công ñồng thời 
các hạng mục ñể bắt kịp yêu cầu tiến ñộ. 
- Nhà thầu ñã cắm lại mốc ranh giới GPMB theo tọa ñộ do Ban A bàn giao. 
+ Giao thông ngoài công trình:  Đã hoàn thiện nền 250m ñoạn cuối tuyến. 
+  San nền KQLVH: Đang thi công san nền ñắp 13.000/14.708m3.  
2/. Huy ñộng máy móc thiết bị thi công, nhân lực và vật tư, vật li ệu so với Ti ến ñộ hợp ñồng/Tiến ñộ 
hiệu chỉnh:  
2.1/. Máy móc, thiết bị thi công:  máy ñào 02/2, máy ủi 01/2, máy lu 01/1,  05/5 máy trộn, ñầm rung 04/6, 
chưa ñạt yêu cầu cam kết tiến ñộ huy ñộng.  
2.2/. Nhân lực:  Nhân công 60 người. 
2.3/. Cung cấp vật tư, vật liệu: thầu ñã tập kết cát, ñá, ximăng, gạch, thép vào khu QLVH .  
3/. Đánh giá chung: tiến ñộ thi công chậm so với hợp ñồng 
4/. Đề xuất, kiến nghị: -  Nhà thầu cần huy ñộng thêm tối thiểu 40 nhân công, thiết bị ñể triển khai thi công 
các hạng mục trong Khu QLVH, triển khai thi công tường chắn, cống trên tuyến ñường ngoài công trường, 
tập kết ñủ nguyên vật liệu ñắp ứng tiến ñộ hợp ñồng. 

Căn cứ vào tình hình thực tế thi công ngoài hiện trường, nguồn lực và các 

thông tin khác, Ban chỉ huy công trình, “Nhóm quản trị mạng” sử dụng kỹ thuật 

PERT/CPM (thông qua phần mềm quản lý) ñể ñiều chỉnh tiến ñộ cho phù hợp với 

yêu cầu ñặt ra. Mẫu báo cáo tiến ñộ cũng cần ñiều chỉnh thêm một số nội dung có 

liên quan ñể làm rõ thêm tiến ñộ thực hiện, khối lượng hoàn thành, nguyên nhân 

chậm trễ... 

Ghi nhận các thông tin ảnh hưởng: bất khả kháng, thay ñổi thiết kế, yêu cầu 

tạm ngừng của Chủ ñầu tư và những yếu tố chủ quan của Nhà thầu. Tất cả các 

thông tin này ñược ghi chép ñầy ñủ và lập thành biên bản làm cơ sở cho việc giải 

quyết xử lý hoặc tranh chấp hợp ñồng sau này. Kết quả kiểm tra ñược ghi vào Nhật 

ký thi công (Phụ lục 2), Nhật ký giám sát (Phụ lục 3) và có xác nhận của Nhà thầu. 

3.2.1.2 Xây dựng báo cáo theo biểu ñồ về mốc sự kiện mục tiêu (MOC) 

  Sơ ñồ mốc: Mốc ñóng vai trò trung tâm trong công tác quản lý dự án. 

Chúng nói rõ những giai ñoạn quan trọng mà dự án phải vượt qua. Ở một số trường 

hợp chúng cũng là cái tượng trưng cho những kết quả mang tính then chốt và 

chúng có một giá trị nội tại nhất ñịnh chứ không chỉ ñơn thuần là những trạm kiểm 

soát. 

 Báo cáo phải là việc mô tả lại những mốc nào ñã ñạt ñược. Báo cáo cũng 

phải nêu rõ liệu có khó khăn cụ thể nào ñã từng xuất hiện trong quá trình thực hiện 

công việc nhằm hướng ñến mốc, mà nhà tài trợ cho dự án hoặc Ban ñiều hành dự 
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án quan tâm không? 

 Ngày hoàn thành 

 Những ngày hoàn thành là mục tiêu, và phải ñánh giá liệu có giữ ñược ñúng 

tiện ñộ cho dự án hay không. Vì thế, kiểm tra ngày hoàn thành dự án ở giai ñoạn 

mốc là một việc làm quan trọng. Bất kỳ một sai khác nào so với ngày hoàn thành 

dự ñịnh của một ñiểm mốc ñều phải ñược báo cáo. Ngoài ra, việc làm rõ nguyên 

nhân sự cố cũng không kém phần quan trọng (tác giả sẽ trình bày ở phần 3.2.3.3) 
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 Hộp thoại báo cáo  

 Về nguyên tắc, các bản báo cáo phải ñược viết theo một mẫu sẵn trong ñó có 

trình bày bản kế hoạch. Tất nhiên là báo cáo mốc cũng vậy. Ở mỗi giai ñoạn hộp 

thoại báo cáo ñược trình bày theo những cách thức khác nhau. Nhìn chung người 

quản lý dự án phải báo cáo về mức ñộ hoàn tất của các hoạt ñộng quan trọng trên 

sơ ñồ mốc. Trên mẫu báo cáo, do chỗ trống ñược chừa ñể người báo cáo phân tích 

tình hình quá ít, nên khi cần phải phân tích riêng trong một bản chú giải. Báo cáo 

mốc phải là một bài tường thuật ngắn gọn, súc tích của chủ nhiệm dự án gởi ñến 

nhà tài trợ dự án, Ban lãnh ñạo và những người then chốt trong tổ chức cơ sở. Ý 

tưởng này không có nghĩa là họ phải có nhiều thứ ñể ñọc mà chủ yếu là phải báo 

cáo làm sao ñể họ chỉ cần xem qua cũng có thể biết ñược dự án ñang ở giai ñoạn 

nào. Nếu dự án gặp phải những vấn ñề khó khăn trầm trọng, thì họ cần phải soạn 

kỹ lưỡng thành những memo (bản ghi nhớ) và tiến hành thảo luận. 

 3.2.1.3. Sử dụng biểu ñồ Chart  

 Sử dụng biểu ñồ Chart làm toát lên ý chính của báo cáo, minh họa số liệu 

bằng biểu ñồ là cách minh họa trực quan, giúp ta dễ quan sát, so sánh và dự ñoán 

tăng giảm của số liệu.  Một vài dạng biểu ñồ phổ biến nhất: biểu ñồ cột, biểu ñồ 

hình gấp khúc, biểu ñồ hình tròn. 

Nhìn vào Hình 3.1, công tác thi công nhà máy thủy ñiện và cơ sở hạ tầng 

liên quan chiếm 73%, thể hiện tầm quan trọng của công tác này trong toàn bộ tiến 

trình thực hiện dự án. Và tương tự biểu ñồ Hình 3.2 việc xây dựng các khu tái ñịnh 

cư và thi công ñường tránh ngập QL14D là những hạng mục chiếm tỷ trọng cao 

nhất, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện cần tập trung giám sát và kiểm soát 

chặt chẽ. 

 

 

Hình 3.1 Biểu ñồ mô tả tr ọng số của các hạng mục chính 
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Tổng trọng số và tiến ñộ 
4

73

23

Các hoạt ñộng ban ñầu 

Thi công nhà máy và cơ sở
hạ tầng 

Tái ñịnh cư cộng ñồng bị
ảnh hưởng 

 

 

 

Hình 3.2 Biểu ñồ mô tả tr ọng số của các hạng mục chính 

Đầu ra 2: Tái ñịnh cư các cộng ñồng dân cư
 bị ảnh hưởng

1
4

1
5 5

2 3 2

0

20

Trọng số (a) 

Thiết kế các khu vực tái ñịnh cư và các công trình công cộng phụ trợ 

Thi công xây dựng ñường vào các khu tái ñịnh cư 

Thi công xây dựng cấp ñiện các khu tái ñịnh cư 

Xây dựng các khu vực tái ñịnh cư và các công trình công cộng phụ trợ 

Thi công xây dựng ñường tránh ngập QL 14D

Phân bổ những người bị ảnh hưởng 

Thực hiện cải thiện sinh kế 

Thực hiện kế hoạch hành ñộng ...
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Bảng 3.3. Báo cáo mốc tiến ñộ dự án Thủy ñiện Sông Bung 4 
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 Nếu tiến ñộ thực hiện bị chậm so với sơ ñồ mốc, thì có thể là do các ñiều 

kiện ñã thống nhất trong sơ ñồ trách nhiệm dự án không ñược tôn trọng. Thật ra có 

thể là ban quản lý trực tiếp hoặc các thành viên khác trong tổ chức cơ sở không hỗ 

trợ thực hiện dự án như ñã ñồng ý. Nếu sơ ñồ trách nhiệm không ñược tuân thủ và 

ñiều ñó gây ra những ảnh hưởng ñến tiến ñộ thực hiện dự án, thì phải báo cáo việc 

này. Nhà tài trợ hoặc ban quản lý phải có cơ hội ñể quyết ñịnh các biện pháp khắc 

phục nhằm ñảm bảo cho sơ ñồ trách nhiệm ñược tuân thủ (hoặc có thể là ñược thay 

ñổi). Phần kết trong một bản phân tích của người chủ nhiệm dự án phải luôn luôn 

ñề xuất giải pháp hành ñộng ñể nhà tài trợ hoặc ban lãnh ñạo có thể xem xét và 

quyết ñịnh. 

 Ví dụ chúng ta ñang xem xét hạng mục “Xây dựng trụ sở làm việc cho Ban 

quản lý dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4”. Hình 3.3 trình bày bản báo cáo vào ngày 01 

tháng 3. Dự án này có thể chọn ngày 01 hàng tháng ñể báo cáo hoặc vào thứ Sáu, 

ngày làm việc cuối cùng trước khi sang ngày 01. 

 Những kết quả và những quyết ñịnh quan trọng ñược xem xét. Cũng có các 

bản báo cáo về những mốc ñã bắt ñầu nhưng chưa kết thúc, sẽ kết thúc sau. Cũng 

phải nói dứt khoát rằng ñã ñạt ñược mốc chưa và nếu ñạt thì ñạt lúc nào.   

 Chúng ta luôn luôn báo cáo về bất cứ những gì ta biết ñược về mốc cuối 

cùng. Làm vậy không chừng ta có thể phát hiện ra rằng sẽ có sự chậm trễ nhỏ. Có 

nghĩa là ta phải xem xét ñánh giá trước các biện pháp khắc phục. 

Trên cơ sở báo cáo mốc, nhà quản lý dự án có thể biết ñược liệu dự án có 

theo ñúng kế hoạch hay không, từ ñó có thể phân tích ñược nguyên nhân gây ra sự 

bất cập giữa kế hoạch và tình hình thực tế và ñưa ra các biện pháp khắc phục. 

Trong những trường hợp nhất ñịnh, ta buột phải chấp nhận là không thể tiếp tục 

trung thành với kế hoạch nữa và phải trình cấp có thẩm quyền ñiều chỉnh kế hoạch. 
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  3.2.2 Hoàn thiện quá trình kiểm soát tiến ñộ 

3.2.2.1 Xây dựng hệ thống kiểm soát tiến ñộ 

Một trong những công cụ nổi bậc ñể kiểm soát tiến ñộ là Hệ thống kiểm soát 

tiến ñộ. Hệ thống này sẽ bao gồm các yếu tố: 

- Tập hợp một cách có hệ thống các yêu cầu thay ñổi và các văn bản có liên 

quan.  

- Theo dõi các yêu cầu thay ñổi trong toàn bộ hệ thống. 

- Xác ñịnh cấp thông qua thay ñổi bắt buộc cho các thay ñổi khác nhau. 

- Hỗ trợ các chính sách thay ñổi trong toàn bộ hệ thống. 

Khi xảy ra một thay ñổi với hệ thống giấy tờ, hệ thống theo dõi, kiểm soát và 

các thủ tục mà PM phải tuân theo, ñể có ñược sự chấp thuận ñối với thay ñổi ñược 

ñề xuất. Sơ ñồ dưới ñây quy ñịnh phương pháp thống nhất ñể thực hiện quản lý 

tiến ñộ thi công nhằm ñảm bảo tiến ñộ xây dựng các gói thầu, hạng mục công 

trình, công trình ñược quy ñịnh trong các hợp ñồng xây lắp và ñáp ứng tổng tiến ñộ 

công trình. 

Hình 3.3  Hệ thống kiểm soát tiến ñộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm soát khối lượng thi công có ñảm bảo kế hoạch ñã ñề ra hay không (kế 

hoạch khối lượng theo tuần, tháng, quý). 

- Kiểm soát các mốc thời gian bắt ñầu và kết thúc trong thực tế của các công 

tác ñược ghi trong tiến ñộ chi tiết so với tiến ñộ chi tiết ñược thỏa thuận. 

Yêu cầu thay 
ñổi tiến ñộ 

Thay ñổi tiến 
ñộ 

Hệ thống 
giám sát 

Hồ sơ 
Nguyên nhân tiến ñộ 

Các bên liên quan 
Kết luận 

Thay ñổi tiến ñộ ñã 
xảy ra chưa? 

Có Không 

Thay ñổi tiến ñộ có 
ñược chấp thuận 

Có Không 
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- Kiểm soát việc huy ñộng nhân lực và thiết bị. 

- Kiểm soát tình hình chuẩn bị nguyên vật liệu: Xem xét các hợp ñồng, ñơn 

ñặt hàng của Nhà thầu, tình hình tập kết nguyên vật liệu tại kho bãi công trường so 

với yêu cầu của các công việc. 

3.2.2.2 Sử dụng chỉ số SPI ñể ño lường sự biến ñộng của kế hoạch 

Thực trạng về tiến ñộ thông thường rất khó nắm bắt bởi vì rất khó ñể nói rằng 

một phần nào ñó của một tác vụ hay dự án ñã thật sự ñược hoàn tất. Rất nhiều dự 

án rơi vào tình trạng ñánh giá chủ quan về tiến trình. Sự ñánh giá chủ quan - xuất 

phát từ cảm tính của nhà quản lý dự án hay các thành viên trong nhóm dự án, có 

khuynh hướng lạc quan thái quá trong giai ñoạn ñầu của dự án. Ngay cả khi dự án 

ñã ñi ñược một nửa chặng ñường theo kế hoạch, nếu chúng ta chỉ dựa vào trực giác 

hay cảm tính ñể ñánh giá dự án, thì mối liên hệ giữa sự ñánh giá ñó với thực tiễn 

cũng sẽ trở nên quá mờ nhạt. Để kiểm soát tiến ñộ giải pháp hữu hiệu nhất là sử 

dụng chỉ số thực hiện kế hoạch – Schedule Performance Index (SPI) ñể ño lường 

sự biến ñộng của kế hoạch. 

Bảng 3.4  Bảng số liệu ño lường sự biến ñộng của kế hoạch từ năm 2008 ñến 
năm 2010  

(Thông tin ñược tổng hợp từ số liệu ñược thu thập tại các Phụ lục 4 ñến 9) 

 Giá tr ị thu ñược Năm 2008 Năm 2009 6 tháng ñầu 2010  
(BCWS) Giá trị thực hiện 
theo kế hoạch (Triệu ñồng) 

131.200 370.500 247.100 

(BCWP) Giá trị thu nhập 
thực tế (Triệu ñồng) 

90.500 249.200 111.800 

SPI=BCWP/BCWS            0,69                 0,67                0,45  

Chỉ số thực hiện kế hoạch SPI là tỷ số giữa Giá trị thu nhập thực tế/ Giá trị thực 

hiện theo kế hoạch. SPI là một giá trị cho biết dự án ñang thực hiện có ñi ñúng tiến 

ñộ hay không? Đây là câu hỏi mà tất cả các bên tham gia dự án ñều muốn có lời 

giải ñáp thường xuyên. Câu hỏi càng trở nên khó trả lời trong trường hợp các dự án 

lớn có nhiều tác vụ thực hiện ñồng thời. Nếu một hạng mục vượt kế hoạch trong 

khi những hạng mục khác lại chậm tiến ñộ, vậy thì ñâu sẽ là thực tế của bản quy 

hoạch tiến ñộ. Giá trị SPI cho biết tiến ñộ dự án tuân theo ñúng kế hoạch như thế 

nào. Nếu một dự án có giá trị SPI (2008) = 0,69; SPI (2009) = 0,67 và SPI (6 tháng 
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ñầu 2010) = 0,45 có nghĩa là tiến ñộ dự án ñang ñi chậm hơn so với kế hoạch.   

Với cách xác ñịnh tiến ñộ của các tác vụ, chúng ta có thể tự tin báo cáo tất cả 

toàn bộ tiến trình một cách chính xác, mang tính khách quan. 

3.2.3.3 Sử dụng biểu ñồ xương cá ñể xác ñịnh nguyên nhân chậm tiến ñộ của 

các hạng mục 

Phương pháp Ishikawa, hay biểu ñồ Ishikawa, biểu ñồ xương cá (fishbone 

diagram), biểu ñồ nguyên nhân - kết quả (cause-and-effect diagram), là một 

phương pháp hay sử dụng trong doanh nghiệp nhằm nhận diện vấn ñề và ñưa ra 

giải pháp trong quản lý, lãnh ñạo. Phương pháp này ñược ñề xuất bởi một người 

Nhật là ông Kaoru Ishikawa vào những năm 1960. Ông là người tiên phong về quy 

trình quản trị chất lượng ở nhà máy ñóng tàu của Kawasaki và ñược xem là một 

trong những người có công với quản trị hiện ñại.  

Đối với công tác quản lý tiến ñộ, việc phân tích nguyên nhân chậm tiến ñộ ñể từ 

ñó  ñề xuất giải pháp ñể cải thiện và phương án thực hiện giải pháp ñó là một việc 

làm hết sức cần thiết. “Xây dựng khu nhà quản lý vận hành nhà máy thuỷ ñiện 

Sông Bung 4” là một trong số các hạng mục công việc của dự án thuỷ ñiện Sông 

Bung 4 ñang thi công chậm tiến ñộ, nhà quản trị dự án cần sử dụng phương pháp 

Ishikawa ñể (i) Tìm hiểu quy trình hiện hành; (ii) Xác ñịnh ñược vấn ñề, nguyên 

nhân và hậu quả của nó thông qua các cuộc khảo sát, ñiều tra trước ñó nhân viên 

của các bộ phận liên quan; (iii) Đề xuất giải pháp ñể cải thiện và phương án thực 

hiện giải pháp ñó. 

Sơ ñồ sau ñây sẽ mô tả các bước phân tích của phương pháp Ishikawa:  

a. Xây dựng sơ ñồ Ishikawa với hậu quả ñã ñược xác ñịnh rõ : "Chậm tiến ñộ xây 

dựng khu nhà quản lý vận hành". Xác ñịnh những phạm vi mà các nguyên nhân có 

thể tìm thấy trong ñó (ưu tiên phạm vi 5M mà phương pháp ñề nghị :  Vấn ñề 

(Matter) - Con người (Man) – Nguyên vật liệu (Material) – Máy móc thiết bị 

(Machine) – Phương pháp (Method), trong ñó Vấn ñề là các nguyên nhân gần nhất 

gây ra hậu quả.  

Hình 3.4a  Sơ ñồ hình xương cá xác ñịnh nguyên nhân chậm tiến ñộ 



72 
 
 

 

hạng mục khu nhà quản lý vận hành  

 

b. Xác ñịnh toàn bộ nguyên nhân, phân loại chúng theo phương pháp 5M  

Hình 3.4b  Sơ ñồ hình xương cá xác ñịnh nguyên nhân chậm tiến ñộ 
hạng mục khu nhà quản lý vận hành  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

c. Xác ñịnh mối tương quan giữa các nguyên nhân (ví dụ như không xây dựng biện 

pháp thi công chi tiết => thông tin giữa các ñội thi công không ñược chuyển giao 

=> công nhân không chủ ñộng máy móc và nguyên vật liệu trước khi thi công 

trong thời gian cần thiết) 

Hình 3.4c  Sơ ñồ hình xương cá xác ñịnh nguyên nhân chậm tiến ñộ 
hạng mục khu nhà quản lý vận hành 

 

 

 

 

 

Nguyên vật liệu 
  

Máy móc 
 

Vấn ñề 
Chậm tiến ñộ 
xây dựng khu 
nhà quản lý  
vận hành 

Phương pháp 
 

Con người 

Nguyên vật liệu 
  

Máy móc 
 

Vấn ñề 
Chậm tiến ñộ xây dựng 

khu nhà quản lý vận hành 

Phương pháp Con người 

Công tác chuẩn bị 
trước khi thi công 

chưa tốt 

- Ban chỉ huy công trường quản lý 
tiến ñộ chưa tốt 

- Kế hoạch thi công hay bị thay ñổi 
 

- Ban chỉ huy công trường có mặt không 
thường xuyên tại công trường 

- Máy móc thiết bị không 
phải lúc nào cũng sẵn 
sàng cho thi công 
 

- Nguyên vật liệu cung cấp không 
kịp thời 

- Chưa xây dựng biện pháp thi công chi tiết 
 

- Thông tin giữa các ñội thi công không ñược chuyển giao 
 

- công nhân không chủ ñộng máy móc và nguyên vật liệu 
trước khi thi công trong thời gian cần thiết 

Vấn ñề Chậm tiến ñộ xây dựng 
khu nhà quản lý vận hành 

Phương pháp Con người 

Công tác chuẩn bị 
trước khi thi công 

chưa tốt 

- Ban chỉ huy công trường quản lý 
tiến ñộ chưa tốt 

- Kế hoạch thi công hay bị thay ñổi 
 

- Ban chỉ huy công trường có mặt không 
thường xuyên tại công trường 

- Máy móc thiết bị không 

- Chưa xây dựng biện pháp thi công chi tiết 
 

- Thông tin giữa các ñội thi công không ñược chuyển giao 
 

- công nhân không chủ ñộng máy móc và nguyên 
vật liệu trước khi thi công trong thời gian cần thiết 
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d. Xác ñịnh nguyên nhân thứ cấp (những nguyên nhân ñược kéo theo từ một 

nguyên nhân trước ñó) (ví dụ như chưa xây dựng biện pháp thi công => máy móc 

thiết bị không sẵn sàng trong thời gian yêu cầu) và chỉ giữ nguyên nhân chủ yếu 

(Ví dụ : Ban chỉ huy công  trường quản lý tiến ñộ chưa tốt) 

e. Đánh dấu tất cả các nguyên nhân chính  

f. Tìm ra giải pháp khắc phục các nguyên nhân chính ñó.  
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Nguyên vật liệu 
  

Máy móc 
 

Vấn ñề 
Chậm tiến ñộ xây dựng 

khu nhà quản lý vận hành 

Phương pháp Con người 

Công tác chuẩn bị trước khi 
thi công chưa tốt 

* Ban chỉ huy công trường quản lý 
tiến ñộ chưa tốt 

*K ế hoạch thi công hay bị thay ñổi 
 

* Ban chỉ huy công trường có mặt không 
thường xuyên tại công trường 

* Máy móc thiết bị không 
phải lúc nào cũng sẵn 

sàng cho thi công 
 

* Nguyên vật liệu cung cấp không 
kịp thời 

*Chưa xây dựng biện pháp thi công chi tiết 
 

* Thông tin giữa các ñội thi công không ñược chuyển giao 
 

* công nhân không chủ ñộng máy móc và nguyên 
vật liệu trước khi thi công trong thời gian cần thiết 

Chú thích:  
             : nguyên nhân chính, cần tìm giải pháp khắc phục. 
    * : nguyên nhân thứ cấp 
               : (mũi tên ñứt nét) chuối hệ quả bắt nguồn từ 

nguyên nhân chính yếu. 

Hình 3.4d - Sơ ñồ hình xương cá xác ñịnh nguyên nhân chậm tiến ñộ 
hạng mục khu nhà quản lý vận hành 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.4 Các giải pháp xử lý chậm tiến ñộ từ kết quả phân tích chỉ số SPI 

- Vào bất cứ lúc nào giám sát viên thấy rằng tiến ñộ ñã bị chậm (chậm so với 

kế hoạch) thì thông báo ngay cho Nhà thầu trong cuộc họp giao ban hoặc bằng văn 

bản yêu cầu Nhà thầu lập lại kế hoạch hoặc tiến ñộ chi tiết. Trong kế hoạch/ bản 

tiến ñộ chi tiết này Nhà thầu phải thể hiện ñược sự tăng cường thời gian làm việc 

(tăng ca chẳng hạn), nhân lực, số lượng máy móc thiết bị thi công cũng như một 

biện pháp thi công bổ sung (giải pháp khắc phục) ñáp ứng ñược yêu cầu về tiến ñộ 

bảo ñảm ñược thời gian hoàn thành theo hợp ñồng hoặc yêu cầu của chủ ñầu tư. 

- Trong trường hợp chậm tiến ñộ do bất khả kháng hoặc do sự thay ñổi về 

thiết kế hoặc do yêu cầu tạm ngừng của Chủ ñầu tư nếu như không có sự thoả 

thuận lại về ngày hoàn thành giữa hai bên thì ngày hoàn thành ñược dịch về sau 

một khoảng thời gian bằng khoảng thời gian diễn ra và xử lý các sự kiện này. 

- Trong trường hợp tiến ñộ thi công ñã chậm nghiêm trọng (không thể hoàn 
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thành công trình, hạng mục công trình, gói thầu vào ngày Hoàn thành) Giám sát 

viên báo cáo ngay cho Lãnh ñạo Ban ñể xử lý theo quy ñịnh của Hợp ñồng. Đồng 

thời yêu cầu Nhà thầu lập lại tiến ñộ chi tiết kèm theo giải pháp khắc phục, thẩm 

tra báo cáo Lãnh ñạo Ban xem xét chỉ ñạo thực hiện. 

- Xử lý phạt chậm tiến ñộ nghiêm trọng: 

+ Giám sát viên tập hợp các bằng chứng của việc chậm tiến ñộ (các văn bản 

về thay ñổi thiết kế, tạm ngừng thi công, bất khả kháng ...) tính toán số ngày chậm 

trễ do lỗi của Nhà thầu. 

+ Giám sát viên soạn thảo công văn gửi cho Nhà thầu về việc chậm tiến ñộ 

nghiêm trọng của hạng mục/gói thầu. Nội dung công văn nêu rõ: mức ñộ chậm trễ, 

ảnh hưởng của sự chậm trễ ñến toàn bộ công trình, nguyên nhân chậm thuộc trách 

nhiệm của Nhà thầu, tổng số ngày chậm trễ, tổng số tiền phạt theo Hợp ñồng và 

(trong trường hợp cần thiết) mời giám ñốc Nhà thầu  họp ñể thống nhất phương án 

xử phạt. 

+ Chuẩn bị nội dung cuộc họp, biên bản họp với các thành phần tham gia gồm 

Tư vấn giám sát và Nhà thầu. 

3.2.3 Tăng cường mối liên kết giữa các bên tham gia dự án 

 Trong quá trình quản lý tiến ñộ dự án, Ban quản lý dự án phải giải quyết hài 

hòa các mối quan hệ với các bên hữu quan: chủ ñầu tư (EVN), nhà tài trợ, các ñơn 

vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, chính quyền ñịa phương ... 

Các mối quan hệ trên tương tác, “va chạm” lẫn nhau. Chỉ có thể giải quyết hài hòa 

các mối quan hệ nói trên nếu công tác quản trị dự án của Ban nâng lên tầm “nghệ 

thuật”. Quản trị dự án phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng ñộng sáng tạo xử lý 

tình huống, mềm dẻo uyển chuyển trong quan hệ ứng xử với ñối tác. 

3.2.3.1 Xây dựng ma trận trách nhiệm 

Ma trận trách nhiệm trình bày chi tiết về các trách nhiệm của mỗi nhóm có 

liên quan trong dự án. Tầm quan trọng của tài liệu này tăng lên khi tổ chức thực 

hiện quá trình tái cấu trúc, hình thành nên mối quan hệ cộng tác giữa các nhân viên 

trong tổ chức của mình. Trong các dạng môi trường ñó, rất nhiều nhóm có thể 
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không có gì phải thực hiện với các nhóm khác ñược sẽ cộng tác với nhau ñể thực 

hiện các công việc trong dự án. Ma trận trách nhiệm mang tính lý tưởng cho việc 

thể hiện sự ảnh hưởng lẫn nhau trong tổ chức. Đối với các dự án lớn có nhiều ñối 

tượng hữu quan thì cần xây dựng ma trận ñối tượng hữu quan ñể giúp các PM theo 

dõi các ñối tượng này. Một ma trận ñối tượng hữu quan bao gồm một danh sách 

các nhóm hữu quan với các thông tin sau ñây: 

- Vai trò ñối với dự án 

- Nhu cầu ñối với dự án 

- Sự tham gia vào dự án 

- Mức ñộ ảnh hưởng ñối với dự án 

Ma trận này là một công cụ hữu ích ñể ñánh giá trong suốt giai ñoạn thực 

hiện dự án khi mâu thuẫn nảy sinh. 

Sơ ñồ trách nhiệm ñược tạo ra từ mô hình ma trận và ñôi khi ñược gọi là ma trận 

trách nhiệm hay hợp ñồng trách nhiệm. 

Mục ñích 

 Sơ ñồ trách nhiệm ở cấp vĩ mô (sơ ñồ trách nhiệm dự án và sơ ñồ trách 

nhiệm nguyên tắc) ñược xây dựng giống như sơ ñồ trách nhiệm ở cấp vi mô (sơ ñồ 

trách nhiệm hoạt ñộng). Tuy nhiên, những vấn ñề mà các sơ ñồ này cần làm rõ lại 

khác nhau. Sơ ñồ trách nhiệm dự án và sơ ñồ trách nhiệm nguyên tắc giải thích và 

mô tả vai trò của các bên khác nhau ñối với các vấn ñề quan trọng của dự án. Sơ ñồ 

trách nhiệm hoạt ñộng giải thích và mô tả vai trò của những người cụ thể trong các 

hoạt ñộng cụ thể của dự án. Hình 3.7 minh họa sơ ñồ trách nhiệm. 

Hình 3.5 Sơ ñồ trách nhiệm 

Sơ ñồ trách nhiệm nguyên tắc và sơ ñồ trách nhiệm dự án:  
Các phòng ban, chức năng quản lý, loại nguồn, nhóm 

Sơ ñồ trách nhiệm công việc: 
Các cá nhân  
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Sơ ñồ trách nhiệm nguyên tắc  
Các vấn ñề tổ chức và quản lý 
dự án, các vấn ñề chuyên môn 

Sơ ñồ trách nhiệm nguyên tắc  
Làm rõ vai trò của các bên khác 
nhau  

Sơ ñồ trách nhiệm dự án 
Các mốc  

Sơ ñồ trách nhiệm dự án 
Làm rõ vai trò của các bên khác 
nhau trong việc ñạt ñược các mốc  

Sơ ñồ trách nhiệm hoạt ñộng  
Các hoạt ñộng  

Sơ ñồ trách nhiệm hoạt ñộng  
Làm rõ vai trò của các cá nhân khác 
nhau trong việc thực hiện hoạt ñộng  

Vai trò 

Các sơ ñồ trách nhiệm cũng sẽ ñược dùng ñể làm rõ vai trò ở cả cấp vĩ mô 

lẫn cấp vi mô. Các vai trò ở cả hai cấp ñều giống nhau. Hình 3.5 chỉ rõ các vai trò 

khác nhau và chữ viết tắt ñược sử dụng trên sơ ñồ trách nhiệm. 

 Sơ ñồ trách nhiệm cho phép ñánh dấu ai sẽ “làm công việc gì”, nghĩa là ai sẽ 

chịu trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể nào. 

 Chúng ta cũng có thể nêu ai sẽ ñưa ra quyết ñịnh về một vấn ñề nào ñó. 

Chúng ta có hai ký hiệu quyết ñịnh khác nhau. Chúng ta phân biệt giữa việc ñưa ra 

quyết ñịnh chính và ñưa ra quyết ñịnh phụ. Một vấn ñề thường có thể ñược chia 

thành những vấn ñề nhỏ và do ñó quyền ñưa ra các quyết ñịnh cũng ñược phân chia 

cho phù hợp. Một người sẽ ñưa ra quyết ñịnh chung (hoặc “có lời sau cùng”). Quyền 

ñưa ra các quyết ñịnh về các vấn ñề phụ khác nhau và trách nhiệm ñối với các quyết 

ñịnh ñó sẽ thuộc về những người hoặc những bên khác nhau. Việc chia thành các 

quyết ñịnh chính và quyết ñịnh phụ có thể làm cho bên quản lý cấp cao hơn có thể 

chuyển giao các quyết ñịnh phụ cho các bên khác. 

Bảng 3.5 Nhận biết vai trò trong dự án trên sơ ñồ trách nhiệm bằng chữ viết 
tắt 

X Thực hiện công việc  
D  Đưa ra quyết ñịnh một mình hoặc sau cùng  
d ñưa ra quyết ñịnh chung hay từng phần  
P Quản lý công việc và kiểm soát tiến ñộ 
T Đào tạo tại chỗ 
C Phải ñược tham khảo ý kiến 
I Phải ñược thông báo  
A  Sẵn sàng ñể cho lời khuyên  

 Bảng 3.8 minh hoạ thêm việc sử dụng và diễn giải các ký hiệu của quyết 
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ñịnh. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không thể có hai chữ “D” in hoa trên cùng 

một dòng, ngoại trừ các trường hợp dự án có sự cộng tác của hai hoặc nhiều tổ 

chức ñộc lập. Chỉ có một người trong tổ chức có thể có trách nhiệm chung về một 

quyết ñịnh. Tuy nhiên, có thể có nhiều chữ “d” thường trên cùng một dòng. Nếu 

chỉ có các chữ “d” phải cùng nhau thống nhất và ñưa ra quyết ñịnh. Mặt khác nếu 

ngoài những chữ “d” nhỏ mà có một chữ “D” in hoa thì ñiều này muốn nói lên 

rằng người có chữ “D” cũng ñược tính ñến trong tiến trình lập quyết ñịnh và có 

trách nhiệm cuối cùng. Trong một vài trường hợp nào ñó các ký hiệu về quyết ñịnh 

có hàm ý phê duyệt về chuyên môn, vì chúng tôi thấy không cần thiết phải có ký 

hiệu riêng cho việc này. Từ ngữ cảnh bạn có thể biết ñược khi nào là ñưa ra một 

quyết ñịnh và khi nào là phê duyệt chuyên môn. 

 Trên sơ ñồ trách nhiệm người ta có thể chỉ ra liệu một nhóm hay một cá 

nhân “phải ñược tham khảo” hay không. Điều này không có nghĩa là những người 

ñược nói ñến ñó có quyền phủ quyết, mà ñó là một sai lầm rất nghiêm trọng nếu 

người ñó không ñược trình bày quan ñiểm của minh. Ký hiệu này ñược dùng ñược 

mô tả vai trò ñại diện công ñoàn hoặc một kế toán viên. Họ không có quyền ñưa ra 

các quyết ñịnh cũng không có quyền phủ quyết, nhưng ñiều quan trọng là chúng ta 

phải biết lắng nghe các ý kiến của họ và cân nhắc kỷ khi ñưa ra quyết ñịnh. 

Bảng 3.6 Sử dụng quyết ñịnh trong sơ ñồ trách nhiệm. 
 Bên X Bên Y Bên Z Giải thích 

Ví dụ 1 D   X có toàn bộ trách nhiệm ñể quyết ñịnh  

Ví dụ 2 D d  

Y chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên 
môn và phê duyệt trong phạm vi của 
mình. X chịu trách nhiệm hoàn toàn về 
quyết ñịnh này. 

Ví dụ 3 D d d 
Y và Z cùng thống nhất, nhưng X quyết 
ñịnh chính thức  

Ví dụ 4  d d 

Nếu Y và Z cùng nhau thống nhất thì 
quyết ñịnh của họ có giá trị. Nếu không, 
quyết ñịnh này ñược ra ra ở cấp cao hơn 
trong hệ thống phân cấp quản lý  

 “Sẵn sàng ñể cho lời khuyên” ñược sử dụng trong nhiều trường hợp. Thường 

ñược dùng ñể khởi sự việc trao ñổi thông tin trong các môi trường cực kỳ nghi 
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thức. Chữ “A” ngụ ý là có cơ hội chính thức ñể “làm phiền người ta”. Những 

người liên quan hiểu ñược rằng những người mang ký hiệu “A” có thể liên hệ với 

mình ñể bàn luận các vấn ñề. Ký hiệu này cũng có thể dùng ñể chỉ ra rằng trong dự 

án có những người có kỹ năng ñặc biệt và nhất thiết là phải lôi khéo ñược những 

ký năng ñó. Nếu không thì những kỹ năng chuyên môn này dễ bị bỏ quên khi công 

việc cần giải quyết. Những người kế toán là một ví dụ tốt cho việc này. Do ñó 

những người mang ký hiệu “A” sẽ nhận một vai trò chính thức trong dự án. Dấu 

hiệu này có thể ñặc biệt quan trọng khi có những người tư vấn bên ngoài có liên 

quan ñến dự án. Nó tạo ñiều kiên cho người tư vấn có quyền tiếp xúc với những 

người trong tổ chức cơ sở mà không cần phải xin phép. Mặc khác các nhà tư vấn 

bên ngoài tổ chức có thể gặp khó khăn trong việc thu nhập thông tin và thiết lập 

mối liên lạc. Nếu ký hiệu “sẵn sàng ñể cho lời khuyên” ñược ñánh dấu vào phần 

dành cho các nhà tư vấn bên ngoài, có nghĩa là dự án chỉ bật ñèn xanh cho việc sử 

dụng tư vấn.  

 Ký hiệu “phải ñược thông báo” cũng quan trọng vì nó buộc phải có một 

cuộc thảo luận về việc ai sẽ ñược thông báo về việc gì trong dự án. 

 Trách nhiệm ñối với công việc và tiến ñộ ñược ñánh dấu bằng chữ “P” in 

hoa. Trong công việc dự án chúng ta liên tục cố gắng ñể ñạt ñược chất lượng cao 

trong khoảng thời gian và ngân sách cho phép, nên trách nhiệm về tiến ñộ là ñặc 

biệt quan trọng. Điều này muốn nói ñến việc thực hiện các chức năng quản lý trong 

lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc của các thành viên dự án. 

 Phải luôn có một chữ “P” in hoa trên mỗi dòng của sơ ñồ trách nhiệm. Phải 

luôn có một, và chỉ một người chịu trách nhiệm về tiến ñộ của công việc trên dòng 

ñó. 

 Trên sơ ñồ trách nhiệm chúng ta có thể ñánh dấu phần trách nhiệm chuyển 

giao kiến thức bằng chữ “P” in hoa. Đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa khả năng 

lãnh ñạo và sự hỗ trợ khi thực hiện công việc này. Ví dụ khi phải mô tả tình hình 

thực tế có sự dụng biện pháp khảo sát ñặc biệt hoặc kỹ thuật mô tả và người thực 

hiện công việc không có ñủ kiến thức về kỹ thuật ñó. Cho nên cần phải qua ñào tạo 
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và ñược hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc. 

 Nói chung nên dè chừng trong việc sử dụng các ký hiệu trên sơ ñồ trách 

nhiệm. Nếu sơ ñồ trách nhiệm ñược phủ ñầy các ký hiệu thì sẽ dẫn ñến hậu quả là 

dự án bị kéo dài trong trường hợp ñó nên có một cuộc thảo luận mới về sơ ñồ trách 

nhiệm ñể quyết ñinh xem liệu có thực sự nhiều người tham gia như vậy hay không. 

Nếu có thì ñể nguyên như vậy nhưng mọi người phải hiểu rằng việc này sẽ làm 

chậm tiến ñộ dự án. 

 Việc lập sơ ñồ trách nhiệm - ở cả hai cấp vi mô và vĩ mô - ñều ñòi hỏi phải 

có sự thảo luận kỹ lưỡng. Sơ ñồ trách nhiệm cho ta sự mô tả cô ñọng về những gì 

ñã ñược thống nhất ñôi khi cũng cần bổ sung vào sơ ñồ trách nhiệm một bản mô tả 

bằng lời, trong ñó ý nghĩa của từng ký hiệu trong hệ thống ma trận sẽ ñược giải 

thích rõ hơn. 

 Thảo luận sẽ cho ta một tổ chức dự án phù hợp hơn. Tuy nhiên, quá trình 

làm rõ trách nhiệm - phải ñược thực hiện ñể tạo ra một mô hình tổ chức - cũng có 

tầm quan trọng như kết quả cuối cùng. 

 Trong khi thảo luận công việc tổ chức, tất cả các bên có liên quan ở cấp vĩ 

mô và các cá nhân có liên quan ở cấp vi mô phải ñược mời tham dự, ñể mọi mối 

quan hệ của mỗi bên và mỗi cá nhân ñối với dự án ñược làm rõ ngay trong cuộc 

thảo luận. Bất cứ sự bất ñồng nào có liên quan ñến sự hiểu biết về vai trò của cá 

nhân hoặc những ñiều mong muốn ñối với các vai trò này có thể ñược ñưa ra giải 

quyết. Việc này sẽ không loại trừ hết tất cả những mâu thuẫn trong một dự án, 

nhưng rõ ràng có thể giải quyết sớm một loạt vấn ñề mà sau này có thể nảy sinh và 

phát triển thành mâu thuẫn. 

 Một lợi ích không nhỏ nữa là sự hợp tác trong việc tổ chức dự án cũng dẫn 

ñến các bên liên quan gắn bó chặt chẽ với dự án. Sự trung thành và lòng tận tụy với 

dự án sẽ hình thành từ ñó. 
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Bảng 3.7. Sơ ñồ trách nhiệm cho các mốc tiến ñộ chính của dự án 
 

 

3.2.3.2 Xây dựng kế hoạch truyền thông 

Một trong những yếu tố gây thất bại nhiều nhất cho một dự án là thiếu vắng 

quá trình truyền thông giữa các bên tham gia dự án.  
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Bảng 3.8  Kế hoạch truyền thông cho nhóm dự án năm 2010 
 

Mục tiêu 
(Truyền thông những gì) 

Phương tiện 
(Truyền thông như thế nào) 

Trách nhiệm 
thực hiện 

(Ai chịu trách nhiệm xây 
dựng và truyền thông 

ñiệp) 

Thời ñiểm/tần 
suất  

(Khi nào sẽ hoàn tất) 

Đạt giấy chứng nhận TCVN 
ISO 9001:2008 

Xây dựng và áp dụng 
HTQLCL ISO 
9001:2000 

Toàn Ban Quý III/2010 

Cải tiến chương trình quản lý 
công việc . 

Các phiếu kiểm tra, 
các cuộc họp nhóm 

P1 Quý II/2010 

Ký kết Hợp ñồng: 
- Các gói thầu thầu xây lắp 
XL-01 XL-02  
- Các gói thầu thiết bị TB-
04; TB-05 

Phê duyệt HSMT, tổ 
chức ñấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu, ký 
kết hợp ñồng.  

P1, P2, P3, P4 

 
Tháng 4/2010 
 
Tháng 8/2010 

Nghiệm thu hoàn thành ñưa 
vào sử dụng các hạng mục: 
Đường thi công vận hành, 
Cấp ñiện thi công và Nhà 
quản lý vận hành 

Hồ sơ hoàn công 
Biên bản nghiệm thu 
Hồ sơ các vấn ñề 
phát sinh 

P1, P2 Tháng 4/2010 

Hoàn thành giải phóng mặt 
bằng thi công bàn giao cho 
Nhà thầu 

Bồi thường, hỗ trợ 
và tái ñịnh cư 

P3, P5 Tháng 4/2010 

Khởi công xây dựng công 
trình  

Hoàn thành các hạng 
mục chuẩn bị khởi công 

Toàn Ban Tháng 5/2010 

Nghiệm thu hoàn thành 
ñường vào khu tái ñịnh cư 
ParumB 

Hồ sơ hoàn công 
Biên bản nghiệm thu 
Hồ sơ các vấn ñề 
phát sinh 

P2, P4, P5 Quý IV/2010 

Thông xe kỹ thuật ñường 
vào khu tái ñịnh cư PaPăng 

Hồ sơ hoàn công 
Biên bản nghiệm thu 
Hồ sơ các vấn ñề 
phát sinh 

P2, P5 Tháng 8/2010 

Ghi chú P1: Phòng tổ chức-hành chính P2: Phòng Kế hoạch-vật tư 
P3: Phòng Kỹ thuật   P4: Phòng Tài chính-Kế toán 

                        P5: Phòng Môi trường-Tái ñịnh cư 

Vấn ñề là cần xây dựng một kế hoạch truyền thông nhất quán, thường xuyên 

và chính xác nhằm ñưa thông tin ñến ñúng người và ñúng thời ñiểm.  Người quản 

lý dự án sử dụng các kế hoạch, các thoả thuận và các bảng báo cáo tình trạng ñể 

truyền thông với các bên tham gia và thực hiện những kỳ vọng của họ.  

Bảng 3.9 Kế hoạch truyền thông cho ADB năm 2010 

Mục tiêu 
(Truyền thông những gì) 

Phương tiện 
(Truyền thông như thế nào) 

Trách nhiệm 
thực hiện 

(Ai chịu trách nhiệm xây 
dựng và truyền thông 

ñiệp) 

Thời ñiểm/tần 
suất  

(Khi nào sẽ hoàn tất) 

Tiến ñộ công tác bồi thường Báo cáo dự án P5 Tháng 



83 
 
 

 

Mục tiêu 
(Truyền thông những gì) 

Phương tiện 
(Truyền thông như thế nào) 

Trách nhiệm 
thực hiện 

(Ai chịu trách nhiệm xây 
dựng và truyền thông 

ñiệp) 

Thời ñiểm/tần 
suất  

(Khi nào sẽ hoàn tất) 

tái ñịnh cư: 
Đồng bộ kế hoạch xây dựng 
các khu tái ñịnh cư với tiến 
ñộ dự án ñể ñơn vị chủ quản, 
chính quyền ñịa phương, 
người dân chủ ñộng trong 
công tác quản lý và thực hiện 
kế hoạch di dân, ñồng thời 
có kế hoạch khả thi cho các 
hoạt ñộng sinh kế. 

Hồ sơ các vấn ñề 
phát sinh 

12/2010 

Tuy nhiên, trong mỗi dự án, các bên tham gia lại tiếp cận theo những cách 

thức khác nhau và tất cả ñều có những yêu cầu khác nhau về thông tin. Nếu xây 

dựng kế hoạch truyền thông tốt có nghĩa là các bên tham gia hiểu rõ hơn về tình 

hình của dự án nên họ có thể giúp ñỡ người quản lý dự án ñưa mọi việc trở lại 

ñúng hướng. Việc xây dựng kế hoạch truyền thông cho nhóm dự án, cho ADB và 

người bị ảnh hưởng bởi dự án là hết sức cần thiết. 

Bảng 3.10  Kế hoạch truyền thông cho ngưòi bị ảnh hưởng bởi dự án năm 
2010 

Mục tiêu 
(Truyền thông những gì) 

Phương tiện 
(Truyền thông như thế nào) 

Trách nhiệm 
thực hiện 

(Ai chịu trách nhiệm xây 
dựng và truyền thông 

ñiệp) 

Thời ñiểm/tần 
suất  

(Khi nào sẽ hoàn tất) 

Tuyên truyền, công bố các 
chính sách về quyền lợi (của 
Việt Nam và ADB) bao gồm: 
- Tiền bồi thường 
- Cơ sở vật chất (nhà ở, ñất 
ở, ñất trồng trọt..) 
- Công trình công cộng 

Họp dân 
Tham vấn cộng 
ñồng 

P5 Tháng 8/2010 

 

3.2.3.3 Tăng cường mối liên kết giữa các bên tham gia dự án 

Ban quản lý dự án thủy ñiện Sông Bung 4 là ñơn vị nòng cốt thực hiện tất cả 

các công việc của dự án, chính vì vậy cần ñưa ra các quyết ñịnh ñúng thời ñiểm, 

phân bổ ñủ nguồn lực, tham gia vào các buổi họp tiến ñộ ñể kiểm soát và giám sát 

dự án. Song song ñó Ban quản lý dự án cần thực hiện ñầy ñủ trách nhiệm của mình 

ñối với nhà thầu như nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu 

nhanh chóng kịp thời, phê duyệt các hồ sơ thiết kế hoặc các hồ sơ biện pháp nhà 
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thầu trình phù hợp với tiến ñộ thi công ngoài công trường; có mặt kịp thời phối 

hợp cùng nhà giải quyết các phát sinh trong quá trình thi công, ñầu mối giải quyết 

các tranh chấp của các nhà thầu với nhau do sử dụng cùng công trường. Nghiên 

cứu và nắm vững các chính sách của ADB, tuân thủ tuyệt ñối Hiệp ñịnh vay vốn 

ñược ký kết, ñồng thời tuyên truyền cho các bên tham gia dự án hiểu rõ các chính 

sách của ADB. Khi tổ chức ñưa ra các quyết ñịnh phù hợp gắn với những công cụ 

quản lý dự án, sự truyền thông giữa các bên tham gia dự án trở nên rõ ràng hơn bao 

giờ hết. 

- Đối với EVN: (i) Duy trì thường xuyên chế ñộ báo cáo tuần, tháng, quý, 

năm, báo cáo các vấn ñề ñột xuất phát sinh vượt thẩm quyền cho EVN ñể ñảm bảo 

EVN luôn theo sát ñược tình hình thực hiện dự án, nắm bắt ñược ñặc thù khó khăn 

của dự án từ ñó có những chỉ ñạo, hỗ trợ kịp thời. Định kỳ tháng/quý Ban phối hợp 

với EVN kiểm tra công trường, họp kiểm ñiểm tiến ñộ và giải quyết các vấn ñề phát 

sinh trong quá trình thi công vượt thẩm quyền của Ban. (2) Để ñảm bảo dự án thực 

hiện thành công theo tiến ñộ phát ñiện ñã ñược Chính phủ phê duyệt trong sơ ñồ quy 

hoạch ñiện IV, hằng năm Ban lập kế hoạch ñầu tư xây dựng cho từng năm trình 

EVN phê duyệt và giao kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch ñược giao Ban luôn nổ lực 

triển khai thực hiện ñể ñảm bảo kế hoạch ñược hoàn thành, phối hợp với EVN ñánh 

giá kết quả ñạt ñược vào cuối hằng năm, ñánh giá các mặt mạnh, mặt yếu và rút ra 

kinh nghiệm cho các năm kế tiếp. Phối hợp ñưa ra kế hoạch cho năm sau và giải 

pháp thực hiện. Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền EVN phê duyệt, Ban luôn chủ 

ñộng bám sát, ñôn ñốc, giải trình ñể EVN sớm thoả thuận phê duyệt. Ngoài ra, tranh 

thủ sự hỗ trợ của EVN ñể ñạt ñược các giấy phép, các phê duyệt của các Bộ ngành 

trung ương ñối với các hồ sơ do các bộ ngành quyết ñịnh. 

- Đối với ADB: Tuân thủ và phối hợp hài hòa giữa chính sách ADB và Việt 

Nam trên cơ sở quyền lợi và hợp pháp chính ñáng ñối với ñồng bào dân tộc ñảm 

bảo bền vững sinh kế và tái ñịnh cư. 

- Đối với Tư vấn: Về cơ bản công tác tư vấn tuy có chậm trễ tuy nhiên vẫn 
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ñáp ứng ñược tiến ñộ tổng thể của toàn dự án. Ban cần tăng cường bám sát, ñôn 

ñốc thường xuyên các ñơn vị tư vấn cũng như phối hợp, hỗ trợ các ñơn vị tư vấn 

ñể hoàn thành công việc. Khi phát sinh vấn ñề cần giải quyết trong quá trình thực 

hiện cần gặp trực tiếp (họp) cùng tư vấn ñể tìm giải pháp ñể giải quyết vấn ñề. 

Trong một số khâu trình duyệt Ban cũng có thể hỗ trợ tư vấn giải trình với các cơ 

quan thẩm quyền, chính quyền ñịa phương. Đối với các ñơn vị tư vấn chậm trễ 

nhiều gây ảnh hưởng ñến tiến ñộ chung của dự án cần nghiêm túc kiểm ñiểm, thậm 

chí phạt theo hợp ñồng ñã cam kết ñể tăng cường nhận thức và trách nhiệm của tư 

vấn. 

- Đối với Nhà thầu: Có thể nói nhà thầu là mắc xích quan trọng nhất trong 

việc tạo ra dự án. Do vậy chủ ñầu tư cần có sự phối hợp tốt cũng như theo dõi, 

giám sát công việc thực hiện của nhà thầu một cách thường xuyên, nhắc nhở kịp 

thời các nhà thầu có dấu hiệu vi phạm tiến ñộ chất lượng công trình. Cần ñảm bảo 

ñể nhà thầu thực hiện công tác báo cáo ñều ñặn, tổ chức họp giao ban tuần, tháng 

ñể bám sát công tác thi công, xử lý các phát sinh trong quá trình thi công. Đối với 

các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến ñộ cần tăng cường ñôn ñốc, bàn biện pháp tăng 

cường thi công ñể lấy lại tiến ñộ ñã bị chậm. Đối với các nhà thầu vi phạm nghiêm 

trọng tiến ñộ hoặc chất lượng công trình cần nghiêm khắc xử lý theo hợp ñồng.  

- Đối với Địa phương: Hai nhóm phương pháp ñể khắc phục là (i) thực hiện 

GPMB sớm và (ii) tổ chức tốt, tăng cường phối hợp giữa chủ dự án và ñịa phương 

và nâng cao năng lực của bộ máy làm công tác GPMB. 

Bên cạnh hướng triển khai GPMB sớm, thực hiện GPMB cũng cần ñược 

chuyên môn hoá. Tổ chức chuyên trách GPMB có thể là một doanh nghiệp có pháp 

nhân hoặc tổ chức do chính quyền ñịa phương thành lập từ bộ máy của mình. Hiện 

nay ở một số ñịa phương tổ chức GPMB làm việc không chuyên trách, bán thời 

gian, hiệu quả thấp nên thường xảy ra chậm trễ trong ñền bù, giải toả mặt bằng. 

Ngoài ra, vấn ñề ñào tạo cán bộ làm công tác GPMB và tuyên truyền, phổ biến 

chính sách cụ thể về GPMB của Chính phủ và ADB ñối với dự án cũng là những 
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nội dung quan trọng góp phần thúc ñẩy tiến ñộ GPMB trong thực hiện dự án ñầu tư 

xây dựng. 

Sử dụng ñất là một phần của các dự án ñầu tư xây dựng, cần tách GPMB thành 

tiểu dự án ñộc lập và do ñịa phương thực hiện. Theo hướng này chủ dự án cần bàn 

giao thiết kế dự án cho ñịa phương sớm ñể họ có cơ sở chủ ñộng ñể triển khai công 

tác GPMB. Cuộc họp xem xét thông qua báo cáo giữa kỳ, cuối kỳ của tư vấn thiết 

kế cần mời ñại diện các ñịa phương trong phạm vi dự án tham gia. Để tăng cường 

phối hợp hai bên, cơ quan ñiều hành dự án (EVN) cần cử ñại diện tham gia Hội 

ñồng ñền bù của ñịa phương. 

- Đối với Người dân vùng dự án: Tái ñịnh cư cho công trình thủy ñiện Sông 

Bung 4 là một vấn ñề quan trọng, ảnh hưởng lớn ñến ñời sống của hàng trăm hộ 

dân, trong ñó chủ yếu là ñồng bào các dân tộc Cơ Tu. Nếu thực hiện không tốt có 

thể gây ra nhiều hậu quả xã hội hết sức phức tạp. Cần xây dựng chính sách chung, 

thống nhất về di dân tái ñịnh cư các công trình thủy ñiện, thủy lợi trong cả nước, 

trên cơ sở coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các sai phạm. Thực 

hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, chính xác, công bằng và kịp thời 

trong thống kê, áp giá, ñền bù các hộ dân. Nói một cách khác, chính sách mới cần 

dựa trên cách tiếp cận trao quyền cho người dân, thay vì việc ñáp ứng ñơn thuần 

các nhu cầu thiết yếu của họ. Đây là một cách tiếp cận mới, có thể còn xa lạ với tư 

duy cũ theo lối chỉ ñạo, lập kế hoạch từ trên xuống dưới trong công tác tái ñịnh cư, 

nhưng là một hướng ñi cần tìm tòi, thử nghiệm. Do ñó, nâng cao hiệu quả công tác 

tái ñịnh cư cho công trình thủy ñiện Sông Bung 4 là một ñòi hỏi bắt buộc và bức 

thiết hiện nay. Trước mắt, tập trung vào một số nội dung: 

+ Phân cấp mạnh và trao quyền cho các cấp cơ sở, nhất là cấp huyện, thị, gắn 

với việc nâng cao năng lực của ñội ngũ cán bộ quy hoạch và cán bộ trực tiếp làm 

công tác di dân, tái ñịnh cư vốn còn rất thiếu kinh nghiệm thực tiễn và chuyên 

môn. Bộ máy quản lý dự án di dân, tái ñịnh cư thủy ñiện phải ñề cao trách nhiệm, 

gắn bó sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ñể kịp thời xử lý, tháo 

gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện ở cơ sở, bảo 
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ñảm tiến ñộ di dân, tái ñịnh cư vận hành theo hướng ñồng bộ, thống nhất. 

+ Trong quá trình lập kế hoạch di dân, tái ñịnh cư nên khuyến khích các hình 

thức di dân không tập trung theo phương thức xen ghép, tự nguyện nhằm hạn chế 

sức ép về ñất ñai tập trung, nâng cao khả năng tự ñiều chỉnh, phục hồi nhanh cuộc 

sống của các hộ dân sau tái ñịnh cư, hạn chế những xung ñột về văn hóa và phong 

tục tập quán giữa các cộng ñồng. Thực hiện làm ñiểm khu tái ñịnh cư, lựa chọn 

thiết kế nhà ở và kết cấu hạ tầng cho người dân; khuyến khích các hộ tái ñịnh cư tự 

lập phương án sản xuất theo quy hoạch phê duyệt. Phương thức Nhà nước hỗ trợ 

vận chuyển, san ủi nền, nhân dân tự tháo dỡ nhà cũ, lắp dựng tại nơi ở mới theo sở 

thích, nguyện vọng là một cách làm phù hợp. 

+ Tăng cường công tác dân vận nhằm tạo ra sự ñồng thuận của ñồng bào các 

dân tộc ñối với chủ trương, chính sách tái ñịnh cư. Mỗi cộng ñồng dân tộc có 

những thói quen, lối sống, tập tục canh tác khác nhau, thậm chí ngay trong một 

cộng ñồng, khả năng nhận thức và tác ñộng của việc tái ñịnh cư cũng khác nhau 

giữa các tầng lớp, thế hệ người. Bởi vậy, chính sách tái ñịnh cư không thể ñồng 

nhất trong một tổng thể mà phải có các chính sách hết sức cụ thể cho từng ñối 

tượng. Đối với các dự án thủy lợi, thủy ñiện lớn, tiến hành nghiên cứu xã hội học 

kỹ lưỡng, nắm vững nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, phong tục, lối sống, thực trạng 

ñất ñai và sinh kế của các dân tộc, các hộ gia ñình bị ảnh hưởng, nhằm tránh ñưa ra 

những quyết sách về di dân, tái ñịnh cư duy ý chí, vội vàng, thiếu khoa học.  
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KẾT LU ẬN 

 

Quản lý dự án là một trong số phương pháp quản lý tiên tiến ngày càng 

khẳng ñịnh vai trò vị trí của mình trong hệ thống quản trị chung của các Ban quản 

lý dự án. Thời gian thực hiện dự án phụ thuộc vào thời gian của mỗi công viêc, 

ràng buộc của công việc và liên kết giữa các công việc. Mỗi công việc cụ thể sẽ 

ñược thiết lập thời gian bắt ñầu, thời gian kết thúc và khoảng thời gian thực hiện 

công việc. Dựa vào biểu ñồ Gantt các nhà quản lý dự án có thể ñiểu chỉnh thời 

gian, tối ưu tiến ñộ của cả dự án cho phù hợp với yêu cầu dự án ban ñầu. Thực tế 

cho thấy, nguyên nhân góp phần cho sự phát triển vươn lên của Ban quản lý dự án 

thuỷ ñiện Sông Bung 4 trong thời gian qua chính là nhờ Ban lãnh ñạo Ban quan 

tâm công tác quản trị dự án, ñã triển khai một cách cơ bản công tác kiểm soát tiến 

ñộ thực hiện dự án. Tuy nhiên việc quản lý dự án của Ban chưa thực hiện ñầy ñủ 

các chức năng của quản trị dự án, chưa khai thác và sử dụng hết công cụ kỹ thuật 

quản lý dự án nhằm góp phần giám sát, kiểm soát dự án và thoả mãn các bên tham 

gia. Đề tài góp phần làm sáng tỏ một số vấn ñề có liên quan, khắc phục các hạn chế 

và ñã hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hóa các vấn ñề cơ bản về quản lý dự án nói chung và quản lý tiến 

ñộ thực hiện dự án nói riêng trong công tác quản lý dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4; 

- Phân tích tổng quan và thực trạng công tác quản tiến ñộ dự án thuỷ ñiện 

Sông Bung 4. Phân tích những kết quả ñạt ñược và một số hạn chế trong quá trình 

quản lý tiến ñộ thực hiện dự án; 

- Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch tiến ñộ, 

trong quá trình giám sát, kiểm soát tiến ñộ. Và ñặc biệt là giải pháp về tăng cường 

mối liên kết giữa các ñối tượng hữu quan ñồng hành cùng tiến trình thực hiện dự 

án. Các giải pháp ñề xuất ñược minh họa qua dự án thuỷ ñiện Sông Bung 4 ñã và 

ñang thi công. 

Để trở thành Ban quản lý dự án chuyên nghiệp hàng ñầu của Tập ñoàn Điện 

lực Việt Nam, việc ñi sâu áp dụng phương pháp, công cụ quản lý dự án hiện ñại là 
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nhiệm vụ hoàn toàn khả thi với ñội ngũ cán bộ có trình ñộ ñồng hành cùng sự phát 

triển của công nghệ thông tin. 

Mục ñích ñề tài nghiên cứu là tổng kết kinh nghiệm và góp phần làm sáng tỏ 

về mặt lý luận trong việc sử dụng những kiến thức quản lý dự án và phân tích 

chuyên sâu về quản lý tiến ñộ dự án ñể tổ chức tốt quá trình thực hiện các dự án ở 

Quảng Nam nói riêng và khu vực Miền Trung nói chung. Tuy nhiên, với phạm vi 

nghiên cứu hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận ñược 

các góp ý ñể tiếp tục bổ sung và hoàn thiện ñề tài này./. 
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Danh s¸ch c¸n bé kü thuËt 

TT Hä vµ tªn 
Tr×nh ®é 
®µo t¹o 

Chøc vô 

Thêi gian 
b¾t ®Çu 
tham gia 
XDCT 

Thêi gian 
kÕt thóc 
tham gia 
XDCT 

Ghi chó 
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PHÇN ii: B¶N K£ C¸C V¡N B¶N LI£N QUAN 

TT Tªn v¨n b¶n Ngµy ph¸t hµnh Tãm t¾t néi dung 
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PHÇN iii: phÇn ghi cña t− vÊn gi¸m s¸t vµ t− vÊn thiÕt kÕ 
(Tr×nh bµy trang bªn tr¸i phÇn ghi nhËt ký cña Nhµ thÇu) 

T×NH TR¹NG C¤NG TR×NH CÇN Xö Lý Vµ BIÖN PH¸P Xö Lý 
C¸C NHËN XÐT VÒ T×NH H×NH Vµ CHÊT L¦îng THI C¤NG   

TVGS:  
KÕt qu¶ kiÓm tra vµ gi¸m s¸t, nh÷ng ý kiÕn vÒ t×nh tr¹ng c«ng viÖc cÇn xö lý vµ yªu cÇu 
Nhµ thÇu kh¾c phôc c¸c sai ph¹m vÒ chÊt l-îng, nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi 
c«ng… 
 

 

Ngày ..…/..…./200…. 
TVGS 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

Đánh giá kết quả xử lý:  
  

 

Ngày ..…/..…./200…. 
TVGS 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

TVTK :  
  

 

Ngày ..…/..…./200…. 
GSTG 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

Đánh giá kết quả xử lý:  
  

 

Ngày ..…/..…./200…. 
GSTG 

 
 

Ký, ghi rõ họ tên 
ĐVTC  
Biện pháp và thời gian khắc phục của ñơn vị thi công  
  

 

Ngày ..…/..…./200…. 
Chỉ huy trưởng 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

ĐVTC xác nhận xử lý:  
  
  

 

Ngày ..…/….../200…. 
Chỉ huy trưởng 

 
Ký, ghi rõ họ tên 



 
Phụ lục số 03 

                          

PHÇN iv: t×nh h×nh thi c«ng hµng ngµy 

Ngµy, th¸ng: .................................................................................................... 
Thêi tiÕt:  B×nh th-êng:                M-a        N¾ng 

M-a tõ ………………. ®Õn……………………… 

   

   

ThiÕt bÞ, 
m¸y mãc 
thi c«ng: 

   

Nh©n c«ng:    

 

T×nh h×nh thi c«ng tõng lo¹i c«ng viÖc, BIÖN PH¸P THI C¤NG, t×nh tr¹ng thùc tÕ cña vËt 
liÖu/cÊu kiÖn sö dông, nh÷ng sai lÖch so víi BVTC (ghi râ nguyªn nh©n) vµ biÖn ph¸p söa 
ch÷a, KhèI L¦îng thi c«ng −íc tÝnh Vµ C¸C ý KIÕN KH¸C: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

C«ng t¸c vÖ sinh m«i tr−êng: Tèt  B×nh th−êng  kÐm  

  

C«ng t¸c an toµn lao ®éng: Tèt  B×nh th−êng  kÐm  

  
NhËn xÐt cña bé phËn qu¶n lý chÊt l−îng cña nhµ thÇu: 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

ChØ huy tr-ëng 
          Ký, ghi râ hä tªn 

 

 

 

 

 

   



 
Phụ lục số 03 

                          

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

BAN QLDA TH ỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

         

 
 
 
 

CÔNG TRÌNH: THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

 
 
 
 
 
 

NHẬT KÝ GIÁM SÁT 
 

Quyển số: .......... 
 
 

Hạng mục  : .......................................................................... 
Gói thầu  :.......................................................................... 
Địa ñiểm  :.......................................................................... 
Đơn vị thiết kế :.......................................................................... 
Nhà thầu thi công :.......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Dùng cho trang bìa ngoài) 

    



 
Phụ lục số 03 

                          

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

BAN QLDA TH ỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

         

 
 
 

CÔNG TRÌNH: THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 
 

 

 
 
 

NHẬT KÝ GIÁM SÁT 
 

Quyển số: .......... 
 
 

Hạng mục  : .......................................................................... 
Gói thầu  :.......................................................................... 
Địa ñiểm  :.......................................................................... 
Đơn vị thiết kế :.......................................................................... 
Nhà thầu thi công :.......................................................................... 
Ngày khởi công (hợp ñồng/thực tế): ...................................................... 
Ngày hoàn thành (hợp ñồng/thực tế):……………............................. 

 
 

Nhật ký này có  ......... trang, ñánh số thứ tự từ 01 ñến ...... và có ñóng dấu giáp 

lai của Ban QLDA thủy ñiện Sông Bung 4 

                                               

                                                TRƯỞNG BAN 
                                                                             (Ký, ñóng dấu)                                                                                  

 

 

 

 

(Dùng cho trang bìa trong) 



 
Phụ lục số 03 

                          

Phần I :  CÁC TƯ LI ỆU TỔNG HỢP 

 
Tên công trình: 
.............................................................................................. 
Tên hạng mục: 
............................................................................................... 
Tên gói thầu: 
................................................................................................. 
Tên ñơn vị phê duyệt thiết kế BVTC: 
......................................................... 
Tên ñơn vị lập thiết kế BVTC: 
……............................................................ 
Tên chủ nhiệm thiết 
kế:.................................................................................. 
Tên nhà thầu thi 
công:................................................................................... 
Tên chỉ huy trưởng công 
trường:.................................................................... 
Khởi công theo hợp ñồng ngày ................................Thực tế 
ngày............... 
Bàn giao theo hợp ñồng ngày .................................... Thực tế 
ngày.............. 

Danh sách cán bộ tư vấn giám sát 

TT Họ và tên 
Trình ñộ 
ñào tạo 

Chức vụ 

Thời gian 
bắt ñầu 

tham gia 
giám sát 

Thời gian 
kết thúc 
tham gia 
giám sát 

Ghi chú 

       

       

       

       

       



 
Phụ lục số 03 

                          

PHẦN II: B ẢN KÊ CÁC V ĂN BẢN LIÊN QUAN 

TT Tên văn bản Ngày phát hành Tóm tắt nội dung 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 
Phụ lục số 03 

                          

PHẦN III: PH ẦN GHI NH ẬT KÝ X Ử LÝ 
(Trình bày trang bên trái phần ghi nhật kí giám sát) 

TÌNH TR ẠNG CÔNG TRÌNH C ẦN XỬ LÝ VÀ BI ỆN PHÁP XỬ LÝ 
CÁC NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH VÀ CH ẤT L ƯỢNG THI CÔNG  

TVGS:  
Kết quả kiểm tra và giám sát, những ý kiến về tình trạng công việc cần xử lý và yêu cầu Nhà 
thầu khắc phục các sai phạm về chất lượng, những thay ñổi thiết kế trong quá trình thi công… 
 

 

Ngày ..…/..…./20…. 
TVGS 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

Đánh giá kết quả xử lý:  
  

 

Ngày ..…/..…./20…. 
TVGS 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

TVTK :  
  

 

Ngày ..…/..…./20…. 
GSTG 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

Đánh giá kết quả xử lý:  
  

 

Ngày ..…/..…./20…. 
GSTG 

 
 

Ký, ghi rõ họ tên 
ĐVTC  
Biện pháp và thời gian khắc phục của ñơn vị thi công  
  

 

Ngày ..…/..…./20…. 
Chỉ huy trưởng 

 
Ký, ghi rõ họ tên 

ĐVTC xác nhận xử lý:  
  
  

 

Ngày ..…/….../20…. 
Chỉ huy trưởng 

 
Ký, ghi rõ họ tên 



 

                          

PHẦN IV: PH ẦN GHI NH ẬT KÝ GIÁM SÁT 
Ngày tháng:………………………………………………………………………….…………..  
Thời tiết: Bình thường:                Mưa          Nắng 

 Mưa từ…………… ñến……………………… 

   

   Thiết bị máy móc thi công: 

   

Nhân công:    

 

Tình hình thi công từng loại công việc, BIỆN PHÁP THI CÔNG:  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Công tác vệ sinh môi trường: Tốt  Bình thường  Kém  
  

Công tác an toàn lao ñộng: Tốt  Bình thường  Kém  

  
Nhận xét: 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

TVGS 
          
Ký, 
ghi rõ 
họ tên 

   



 

                          

……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


