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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và 

Kinh doanh nhà Đà Nẵng là một doanh nghiệp có vốn nhà nước 100%, 

hoạt động trên lĩnh vực xây dựng. Công ty đã được giao nhiệm vụ thay 

mặt Chủ đầu tư là Sở Xây dựng thành phố làm điều hành một số các dự 

án công trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng.  

Trong thời gian qua, công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công 

ty đã đạt được những kết nhất định nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn 

những tại hạn chế nên việc hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây 

dựng đó là cần thiết, đồng thời sau khi tiếp thu kiến thức từ khóa học nên 

tác giả chọn đề tài "Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân 

sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây 

dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp 

khóa học của mình.  

2. Mục đích nghiên cứu: 

Phân tích những tồn tại vướng mắc để đề xuất giải pháp khắc 

phục. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu là quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong giai đoạn 2008 - 2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

Căn cứ các số liệu thực tế và sử dụng phương pháp tổng hợp, 

thống kê, kết hợp lý thuyết  về và các quy định của Nhà nước về lĩnh vực 

QLDA ĐTXD hiện hành. 

5. Những đóng góp của luận văn.  

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình QLDA ĐTXD các  



2 

 

công trình hạ tầng kỹ thuật sử dựng vốn ngân sách tại Công ty hiện nay. 

Đồng thời, luận văn cũng có thể  sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham 

khảo cho cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tại Công ty trong thời gian đến. 

6. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến 

nghị... Luận văn được kết cấu thành 3 chương. 

Chương 1: Tổng quan công tác QLDA ĐTXD các công trình 

HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty TNHH một thành 

viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng. 

Chương 2: Cơ sở pháp lý và khoa học.  

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình QLDA ĐTXD 

các công trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty 

TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng. 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN 

NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

– XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG. 

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY 

LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG. 

1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty. 

Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng – Xây lắp và 

Kinh doanh nhà Đà Nẵng là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc 

UBND thành phố quản lý, Công ty được chuyển đổi thành Công ty 

TNHH một thành viên 100% vào năm 2010 vốn sở hữu nhà nước với số 

vốn đăng ký kinh doanh: 31.037.585.010 đồng. Tiền thân của Công ty là 

Công ty Vật liệu xây dựng Quảng Nam – Đà Nẵng thành lập năm 1976.  

1.1.2. Chức năng, ngành nghề của Công ty. 

Công ty có những chức năng chính như sau: Thi công xây dựng các 

công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, cầu đường; Khai thác quỹ đất; 
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Kinh doanh nhà, vật liệu xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Điều hành 

các dự án hạ tầng kỹ thuật bố trí tái định cư (thực hiện giải tỏa đền bù, 

quản lý thi công hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư).   

1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 

Công ty được tổ chức theo mô hình quản lý với Chủ tịch Hội đồng 

thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 1 Phó Tổng Giám đốc, 7 phòng chuyên 

môn, 5 Xí nghiệp và các Đội xây dựng trực thuộc.  

1.1.4. Tình hình chung về sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty: Tỷ lệ lãi so với doanh 

thu các năm gần đây đều tăng cao.  

1.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLDA ĐTXD CÁC 

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG 

VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY HIỆN NAY. 

1.2.1. Thực trạng quản lý dự án (Điều hành dự án) các công 

trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ở Công ty hiện nay: 

a. Chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư của Công ty hiện nay. 

Công ty được Sở Xây dựng là Chủ đầu tư Ủy quyền Điều hành một số 

các dự án công trình HTKT khu dân cư trên địa bàn thành phố. 

b. Mô hình quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật khu dân cư của Công ty hiện nay. 

1.2.2. Đặc điểm của công trình HTKT KDC do Công ty điều 

hành. 

- Công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư tại thành phố nhằm phục vụ tái định cư cho nhân dân vùng giải 

tỏa, góp phần chỉnh trang và phát triển đồng bộ đô thị. 

1.2.3. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn các dự án công trình 

HTKT do Công ty làm công tác điều hành trong những năm qua.  

Nguồn vốn XDCB từ năm 2009-2012 phân bổ cho Công ty tương 

đối lớn (vốn xây lắp chiếm gần 28% vốn toàn thành phố) so với có 12 
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đơn vị làm công tác Điều hành các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

trên địa bàn thành phố.  

1.2.4. Một số dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư do 

Công ty thực hiện trong những năm qua. 

Nhìn chung, thời gian thực hiện các dự án còn kéo dài, chậm hoàn 

thành so với kế hoạch và chậm quyết toán vốn đầu tư. Nhiều dự án giá trị 

tổng mức đầu tư tăng nhiều so với ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu do 

vướng giải tỏa mặt bằng thi công cũng như chưa có chủ trương thảm 

nhựa và lát gạch vỉa hè của UBND thành phố.  

1.2.5. Quy trình quản lý dự án các công trình HTKT khu dân 

cư hiện nay tại Công ty.  

Quy trình quản lý dự án của Công ty trong thời gian qua đã xây 

dựng dựa trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng 

và các quy định hiện hành của nhà nước. Tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn 

thiện còn rất nhiều hạn chế, thiếu sót, các nội dung công tác chỉ ở mức 

độ khái quát chung chưa thể hiện cụ thể do đó trong quá trình triển khai 

thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. 

1.3. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIAI ĐOẠN CỦA 

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ 

DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY HIỆN NAY. 

1.3.1. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, 

BCKTKT, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình hiện nay. 

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012, Công ty đã thực hiện lập 

và trình thành phố thẩm định, phê duyệt được 59 hồ sơ dự án đầu tư, 

BCKTKT với tổng vốn đầu tư hơn 4.226 ngàn tỷ đồng.  

Công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình từ năm 

2008 đến năm 2012, Công ty đã thực hiện lập và trình Sở Xây dựng thành 

phố thẩm định, phê duyệt hơn 230 hồ sơ với tổng dự toán hơn 3.483 ngàn tỷ 

đồng. Bên cạnh đó cũng còn một số dự án chất lượng thuyết minh dự án 

đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế không đầy đủ và thiếu chính xác, chất lượng 
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hồ sơ lập dự án, thiết kế chưa cao. Chất lượng hồ sơ thiết kế BVTC - dự 

toán còn nhiều hạn chế, thiếu chuẩn xác.  

1.3.2. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu hiện nay. 

Kết quả thực hiện đấu thầu từ năm 2008-2012 như bảng sau:  

Bảng số lượng các gói thầu theo hình thức chọn thầu. 

Phân loại theo hình thức chọn thầu 
Đấu thầu hạn chế Chỉ định thầu Năm 

Số 
gói 

thầu Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 
2008 15 2 13,33 13 86,67 

2009 47 9 19,15 38 80,85 

2010 75 13 17,33 62 82,67 

2011 49 11 22,45 38 77,55 

2012 47 9 19,15 38 80,85 

Tổng 233 44 18,88 189 81,12 

Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế và nảy sinh 

nhiều sai sót trong công tác đấu thầu như: Hầu hết các gói thầu xây lắp 

được thực hiện theo hình thức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu thi 

công, tỷ lệ tiết kiệm chi phí cho gói thầu chưa cao 3,64%. Một số gói 

thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu không tuân thủ quy trình chỉ 

định thầu. HSDT của nhiều nhà thầu hay gặp những sai sót.  

1.3.3. Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng hiện nay. 

Các dự án do Công ty triển khai GPMB cơ bản đều được bàn giao 

kịp thời cho các nhà thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

dự án công tác GPMB vẫn còn chậm trễ, kéo dài  so với kế hoạch của dự 

án. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân cũng như ý thức của người 

dân vùng giải tỏa chưa tốt dẫn đến chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng 

thi công.  

1.3.4. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ và khối lượng thi 

công xây dựng công trình hiện nay. 

Đến nay, công tác quản lý chất lượng ở Công ty được thực hiện 

khá tốt, kịp thời phối hợp với đơn vị TVTK, TVGS và nhà thầu thi công 

xử lý các phát sinh trong quá trình thi công, kiểm tra hồ sơ trình duyệt 
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thiết kế điều chỉnh, bổ sung và xử lý các vướng mắc trong quá trình xây 

dựng. Bên cạnh đó vẫn còn một số công trình công tác quản lý giám sát 

thi công chưa thực quan tâm đúng mức và vấp phải nhiều sai sót trong 

quá trình thực hiện. 

1.3.5. Công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

trên công trình xây dựng hiện nay. 

Hầu hết các đơn vị thi công do Công ty điều hành dự án chưa lập 

biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường trước khi thi công 

công trình, công tác quản lý còn lỏng lẻo chưa được chú trọng. 

1.3.6. Công tác quyết toán vốn đầu tư công trình XD hiện nay. 

 Tính đến hết năm 2012 có tổng số 51 công trình HTKT khu dân cư 

do Công ty làm điều hành đã và đang triển khai, nhưng chỉ mới có một 

số dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư, 

đa số còn lại kéo dài thời gian quyết toán công trình.  

1.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN HẠN CHẾ CỦA 

CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA. 

1.4.1. Thuận lợi. 

 Là một doanh nghiệp có vốn 100% của Nhà nước nên Công ty có 

nhiều điều kiện thuận lợi để phố thành phố giao nhiệm vụ thay mặt Chủ 

đầu tư là Sở Xây dựng thành phố làm điều hành một số các dự án công 

trình HTKT khu dân cư trên địa bàn thành phố thành phố.  

1.4.2. Khó khăn, hạn chế.  

 Mô hình tổ chức chưa thật sự hợp lý và chưa đáp ứng được yêu 

cầu trong thời kỳ mới. Công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên 

môn cho các các cán bộ trực tiếp quản lý điều hành dự án còn hạn chế. 

Các quy trình quản lý dự án của Công ty chưa được hoàn thiện 

1.5. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI, HẠN 

CHẾ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CÁC CÔNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN 

SÁCH TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA. 
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1.5.1. Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong 

công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, BCKTKT, hồ sơ 

thiết kế BVTC - dự toán công trình. 

Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế 

BVTC - dự toán đối với một số dự án của các đơn vị tư vấn, Công ty và 

cơ quan chức năng còn nhiều thiếu sót, không đạt yêu cầu, thời gian thực 

hiện kéo dài.  

 Nguyên nhân chủ yếu là năng lực của các đơn vị TVTK còn yếu, 

chất lượng đội ngũ kỹ sư thiếu kinh nghiệm, công tác lựa chọn đơn vị tư 

vấn, kiểm tra và nghiệm thu hồ sơ thiết kế dự toán chưa được Công ty 

quan tâm đúng mức, và chưa có chế tài xử phạt nếu hồ sơ thiết kế không 

đạt yêu cầu, công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn chưa có tính cạnh tranh. 

Thời gian thẩm định kéo dài so với quy định, thiếu sự phối hợp giữa các 

bên liên quan chưa chặt chẽ. 

1.5.2. Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong 

công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. 

Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu: Chất lượng đấu thầu, lựa 

chọn nhà thầu chưa thực sự nâng cao, đặc biệt là trong công tác lựa chọn 

các nhà thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu chưa thực hiện theo 

trình tự quy định. 

Nguyên nhân chủ yếu là chưa có sự cạnh tranh trong công tác đấu 

thầu dẫn đến lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, phương pháp 

đánh giá HSDT còn mang tính chung chung chưa chuẩn xác, tính bảo 

mật trong đấu thầu vẫn chưa được phát huy cao, việc thực hiện chế tài cụ 

thể đối với các bên tham gia đấu thầu thiếu tính kiên quyết, công tác 

giám sát, đánh giá đấu thầu chưa được quan tâm đúng mức.  

1.5.3. Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong 

công tác giải phóng mặt bằng thi công. 

 Công tác giải phóng mặt bằng: Tiến độ GPMB còn chậm, mặt 

bằng giải tỏa không đồng bộ, chưa xử lý giải quyết dứt điểm các tồn tại 

vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù. Nguyên nhân là: Do cơ chế 
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chính sách đền bù còn nhiều bất cập, giá đền bù đất nông nghiệp thấp, 

trình tự thủ tục thu hồi đất chưa chặt chẽ, dự án bị điều chỉnh quy hoạch, 

công tác tuyên truyền vận động nhân dân bị di dời giải tỏa chưa tốt, sự 

phối hợp giữa các bên liên quan chưa được đồng bộ,  chưa kiên quyết xử 

lý các trường hợp cố tình chây ỳ, cản trở.  

1.5.4. Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong 

công tác quản lý chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công XDCT. 

 Công tác quản lý chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công xây 

dựng công trình: Chưa mang tính chuyên nghiệp, chưa thực sự hiệu quả và 

thời gian thi công kéo dài.  

Nguyên nhân do năng lực nhà thầu còn hạn chế về tài chính và kỹ 

thuật, không thực hiện đúng theo HSDT đã phê duyệt, thi công không 

đúng theo hồ sơ thiết kế, không nghiệm thu theo đúng quy trình, quy 

định, không thực hiện xác nhận báo cáo khối lượng thi công thực hiện 

theo định kỳ. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân cũng như năng lực 

quản lý của nhà thầu còn yếu. Công tác giải GPMB chậm, không đồng 

bộ, thời tiết biến đổi, biến động giá thị trường, chậm giải ngân…cũng 

ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Lực lượng cán bộ TVGS vừa thiếu, 

vừa yếu và chưa làm hết chức năng nhiệm vụ của mình. Chưa có sự tham 

gia giám sát tác giả của TVTK, đơn vị nhận bàn giao sử dụng. Thiếu sự 

kiểm tra giám sát, chưa kịp thời đôn đốc nhằm ngăn ngừa những sai 

phạm về chất lượng và tiến độ thực hiện của nhà thầu. Công ty chưa kịp 

thời xử lý đối với các đơn vị nhà thầu cũng như TVGS vi phạm.  

1.5.5. Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong 

công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

Công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công 

trường xây dựng nhà thầu vẫn còn xem nhẹ, chưa chú trọng.  

Nguyên nhân là: Trong quá trình thi công xây dựng phần lớn bỏ 

qua không buộc đơn vị thi công thực hiện theo hồ sơ dự thầu đã được 

duyệt, không có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường trên công trình. Cán bộ giám sát theo dõi giám sát và TVGS các 
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công trình do mình đảm nhiệm chưa nghiêm, chưa kiên quyết mạnh dạng 

đề xuất xử phạt các nhà thầu vi phạm.   

1.5.6. Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong 

công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. 

Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình còn chậm. 

 Nguyên nhân là: Công tác GPMB còn chậm nên việc triển khai thi 

công kéo dài nhiều năm, nhà thầu không lập hồ sơ quyết toán đúng hạn, 

chưa xử phạt thật mạnh đối với các đơn vị thi công khi đã bàn giao đưa 

vào sử dụng mà không chịu lập hồ sơ quyết toán, chưa có chủ trương của 

thành phố về thi công phần việc lát gạch vỉa hè và thảm nhựa dẫn đến 

công trình chậm nghiệm thu, bàn giao, quyết toán. 

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

2.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN. 

Đề tài nghiên cứu được dựa trên các cơ sở pháp lý bao gồm hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật như: Luật, Nghị định và Thông tư 

hướng dẫn liên quan đến hoạt động quản lý dự án xây dựng do Nhà nước 

ban hành từ Trung ương đến địa phương. 

2.2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DỰ ÁN. 

2.2.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách.  

2.2.2. Khái niệm và các yêu cầu chủ yếu của dự án đầu tư xây 

dựng công trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách. 

 * Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư:  

 Gồm các công trình kỹ thuật phục vụ hoạt động của khu dân cư 

bao gồm hệ thống giao thông, hệ thống công trình cấp thoát nước, hệ 

thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống cây xanh, 

thông tin, tín hiệu và các công trình khác. 
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2.2.3. Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách. 

     Bao gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện và kết thúc đầu tư. 

2.2.4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 a. Khái niệm. 

 b. Sự cần thiết của công tác quản lý dự án. 

2.2.5. Nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.   

 Bao gồm: Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao 

động và môi trường xây dựng, đấu thầu chi phí đầu tư xây dựng công 

trình, nguồn lực và việc trao đổi thông tin.   

2.2.6. Các hình thức quản lý thực hiện dự án.  

 Bao gồm Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và Chủ đầu tư thuê tổ 

chức tư vấn quản lý điều hành dự án.  

2.2.7.  Mô hình quản lý dự án cụ thể trong các doanh nghiệp. 

 Các mô hình: theo chức năng, theo chuyên trách, theo ma trận. 

  2.2.8. Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 Bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về ĐTXD, người có thẩm 

quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn. 

  2.2.9. Mối quan hệ của ĐHDA đối với các chủ thể liên quan. 

  2.2.10. Trách nhiệm của các cơ quan tham gia quản lý các dự 

án đầu tư xây dựng của Công ty trên địa bàn thành phố. 

CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ 

DAĐT XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ SỬ 

DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH  MTV VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG. 

3.1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH 

VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ DỰ ÁN, HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI 

CÔNG – DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH. 

3.1.1. Đối với công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình.  
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Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt DAĐTXD được đề xuất 

như Hình 3.1.  

Tö vaán thieát keá quy hoaïch toång maët
baèng chi tieát tæ leä 1/500

Trình pheâ duyeät quy hoaïch toång
maët baèng chi tieát tæ leä 1/500

Sôû Xaây döïng thaåm ñònh UBND thaønh phoá Quyeát
ñònh pheâ duyeät

Khaûo saùt ñòa chaát, ñòa hình giai
ñoaïn laäp DA ÑTXDCT

Xin caùc thoûa thuaän chuyeân
nghaønh caáp nöôùc, ñieän,...

   Laäp döï aùn ñaàu tö XDCT: Bao goàm thuyeát
minh DAÑT vaø thieát keá cô sôû phaàn haï taàng

Trình xin pheâ duyeät DA
ÑTXDCT ñeán Sôû Keá hoaïch

vaø Ñaàu tö laøm ñaàu moái
thaåm ñònh

Sôû Keá hoaïch vaø  Ñaàu tö
thaåm ñònh thuyeát minh

Sôû Xaây döïng, Coâng thöông, Taøi
nguyeân moâi tröôøng thaåm ñònh TKCS

Toång hôïp trình UBNDTP ra Quyeát
ñònh pheâ duyeät DAÑT

Nghieân cöùu thò tröôøng, tìm hieåu ñòa
ñieåm, xin thoâng tin quy hoaïch

Xin chuû tröông cuûa UBND
TP cho pheùp laøm ÑHDA,

laäp DA ÑTXDCT

 UBND TP ra vaên baûn  cho pheùp
laøm ÑHDA, laäp DA ÑTXDCT

Coâng ty thueâ tö vaán laäp DA
ÑTXDCT

Coâng ty thueâ Trung taâm ño ñaïc
ño baûn ñoà hieän traïng tæ leä 1/500

Laäp nhieäm vuï thieát keá trình
Sôû Xaây döïng pheâ duyeät

 
Hình 3.1. Sơ đồ quy trình lập, thẩm định và phê duyệt DAĐT. 
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Đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm túc các bước xác định hiện trạng, 

nhu cầu và điều tra xã hội học để làm cơ sở lập dự án. Chú trọng về chất 

lượng trong công tác lập cơ cấu tổng mức đầu tư, đơn giá phải trung thực 

và đúng thực tế; chủ động, tích cực tổng hợp, đánh giá hiệu quả đầu tư 

được hiệu quả đầu tư của dự án. Phải nghiên cứu kỹ lưỡng điều kiện địa 

hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, nguồn cung ứng vật liệu, trình độ công 

nghệ, trang thiết bị thi công…để đề xuất danh mục khung tiêu chuẩn phù 

hợp áp dụng cho dự án. Hồ sơ thiết kế của tư vấn phải đưa ra nhiều 

phương án, so sánh các phương án tối ưu về kinh tế - kỹ thuật để lựa 

chọn. Phải tiến hành khảo sát thật kỹ các mỏ vật liệu để sử dụng phù hợp 

cho dự án (về vị trí, trữ lượng, cự ly vận chuyển phải chính xác…).  

3.1.2. Đối với công tác lập hồ sơ TK BVTC - DT công trình.  

Hồ sơ thiết kế dự toán phải lập đúng theo quy định, xác định khối 

lượng dự toán một cách chính xác, bản vẽ thi công phải đầy đủ các thông 

số kỹ thuật, đảm bảo sự khớp nối với đồng bộ với khu vực hiện trạng, 

biện pháp thi công phải phù hợp với thực tế thi công.  

3.1.3. Đối với đơn vị tư vấn.  

  Công ty có thể sơ tuyển từ 03 đơn vị tư vấn trở lên, để chọn đơn vị 

tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với chuyên ngành để 

thiết kế, trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh và công bằng. 

 Công ty phải gắn trách nhiệm cho tổ chức tư vấn thiết kế, cụ thể: 

Chủ nhiệm đồ án thiết kế chịu trách nhiệm toàn bộ về thiết kế công trình 

của mình về chất lượng, nội dung và khối lượng của toàn bộ tài liệu thiết 

kế. Thực hiện việc giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công 

trình, kịp thời phối hợp với Công ty và đơn vị thi công tại hiện trường để 

giải quyết các vấn đề phát sinh, sai khác giữa thực tế và bản vẽ, đồng 

thời tham gia phối hợp tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng công 

trình. Có chế độ bảo hiểm sản phẩm tư vấn bằng tài chính để đảm bảo 

cho sản phẩm tư vấn của mình.  

3.1.4. Đối với Công ty.  

 Tăng cường công tác giám sát khảo sát, yêu cầu các chuyên viên  
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khi kiểm tra, nghiệm thu khảo sát phải rà soát kỹ hồ sơ khảo sát và thực 

tế hiện trường. Các sản phẩm khảo sát, thiết kế của tư vấn phải được tiến 

hành kiểm tra, soát xét nội bộ theo quy trình đề xuất như sau: Hình 3.2. 

Ngöôøi
phuï traùch

Nhoùm 1:
 Theo doõi

hoà sô TKCS
 san neàn,

giao thoâng
thoaùt nöôùc

Taäp hôïp
hoà sô döï aùn

Trình duyeät

Nhoùm 2:
 Theo doõi

hoà sô TKCS
 Ñieän, nöôùc,
caây xanh...

Caùn boä kieåm
tra döï toaùn Soaùt

Caùn
boä

theo
doõi

khaûo
saùt

 
Hình 3.2: Sơ đồ quy trình kiểm tra, theo dõi trong quá trình lập 

và trình hồ sơ dự án. 

 - Công ty giám sát chặt chẽ chất lượng hồ sơ của đơn vị tư vấn 

trước khi trình cơ quan thẩm định và thực hiện chế tài xử phạt cụ thể đối 

với những đơn vị tư vấn thiếu năng lực kinh nghiệm dẫn đến các sai sót 

trong khâu lập lập dự án đầu tư, phương án thiết kế không phù hợp hay 

chưa đánh giá được hiệu quả đầu tư.  

 - Quy định mức chế tài cụ thể thưởng phạt đối với trách nhiệm của 

tư vấn chậm tiến độ giao nộp hồ sơ, không đảm bảo chất lượng hồ sơ 

thiết kế dự toán phải điều chỉnh nhiều lần, làm tăng giá trị công trình do 

tư vấn thiết kế không hợp lý gây ra.  

3.1.5. Đối với cơ quan thẩm định. 

 Công ty cùng đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm 

định để kịp thời giải trình, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ hồ sơ 

theo yêu cầu của đơn vị thẩm định hồ sơ theo đúng quy định và góp phần 

rút ngắn thời gian xử lý. 
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3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ LỰA 

CHỌN NHÀ THẦU. 

3.2.1. Xây dựng quy trình lựa chọn nhà thầu. 

 Quy trình đấu thầu đề xuất cụ thể như sau: Hình 3.3.  

Toå chöùc thöïc hieän Caùc böôùc

Khoâng ñaït

Laäp Keá hoaïch ñaáu thaàu,
hoà sô môøi thaàu

Boä phaän ñaáu thaàu
Coâng ty hoaëc thueâ

tö vaán laäp

Thaåm ñònh,
pheâ duyeät

Sôû KH-ÑT thaåm
ñònh, UBND thaønh

phoá pheâ duyeät

Sô tuyeån naêng löïc nhaø thaàuToå chuyeân gia

Phaùt haønh HSMT cho caùc
nhaø thaàu ñaõ qua sô tuyeån

Hoäi nghò tieàn
ñaáu thaàu laøm roõ

HSMT
Neáu nhaø

 thaàu khoâng roõ

Môû thaàuHoäi ñoàng môû thaàu

Ñaùnh giaù hoà sô döï thaàuToå chuyeân gia

Baùo caùo keát quaû ñaùnh giaùToå chuyeân gia

Thaåm ñònh, pheâ
duyeät keát quaû ñaáu

thaàu

Sôû KH-ÑT thaåm
ñònh, UBND thaønh

phoá pheâ duyeät

Thoâng baùo truùng thaàu, ñaêng
taûi thoâng tin keát quaû ñaáu thaàu

Thöông thaûo, kyù keát hôïp ñoàng
vôùi nhaø thaàu truùng thaàu

Ñaùnh giaù
 sô boä

Khoâng ñaït caùc ñieàu
kieän tieân quyeát
trong HSMT

Loaïi

Ñaùnh giaù
 chi tieát

Ñaït
Laøm roõ
HSDT

(neáu caàn)

Khoâng ñaùp
öùng veà maët
kyõ thuaät

Ñaùp öùng
veà maët
kyõ thuaät

Ñaùnh giaù
taøi chính vaø
xeáp haïng

Thöông thaûo sô
boä veà hôïp ñoàng
(neáu caàn thieát)

Thaønh laäp Toå chuyeân giaChuû ñaàu tö pheâ
duyeät danh saùch Thoâng baùo môøi thaàu

Toå chuyeân gia

Coâng ty vaø ñôn
vò truùng thaàu

Boä phaän ñaáu
thaàu Coâng ty

Boä phaän ñaáu
thaàu Coâng ty

Loaïi

 
Hình 3.3: Sơ đồ quy trình lựa chọn nhà thầu. 
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 Đối với các trường hợp chỉ định thầu Công ty cần phải sơ tuyển 

lựa chọn ít nhất 03 đơn vị nhà thầu để sơ tuyển hồ sơ năng lực để chọn ra 

nhà thầu có đảm bảo điều kiện năng lực, kinh nghiệm và giải pháp thực 

hiện đáp ứng theo yêu cầu của gói thầu và quy trình thực hiện chỉ định 

thầu phải tuân thủ theo quy định. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.  

 * Nâng cao chất lượng đấu thầu theo hướng: Nâng cao chất 

lượng Hồ sơ mời thầu; Tăng cường kiểm soát về mặt thời gian; Tăng 

cường tính bảo mật của tài liệu đấu thầu; Lập nhật ký đấu thầu; Tiêu 

chuẩn hóa đội ngũ cán làm công tác đấu thầu; Tăng cường áp dụng 

hình thức đấu thầu rộng rãi, hạn chế giao thầu và đấu thầu hạn chế. 

 * Tổ chức chặt chẽ kiểm tra, thanh tra đấu thầu: 

 * Có chế tài cụ thể để chống tiêu cực trong đấu thầu, xử lý 

nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế đấu thầu 

3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GPMB XÂY DỰNG. 

 - Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB trong công tác kiểm 

định, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư hợp lý, thỏa 

đáng cho người dân bàn giao mặt bằng.  

 - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, vận động và giải thích kịp 

thời các chính sách liên quan đến công tác đền bù giải tỏa và tái định cư, 

công khai niêm yết giá trị đền bù và kết quả giải quyết bố trí đất tái định 

cư đối với từng hộ dân giải tỏa.  

 - Cương quyết xử lý cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp 

xây dựng trái phép, cố tình chây ỳ, không nhận tiền đền bù, bàn giao mặt 

bằng mặc dù đã được giải quyết thỏa đáng.  

 - Tổ chức giao ban định kỳ nội bộ Công ty cũng như giữa các ban 

nghành liên quan khác về tình hình giải toả.  

3.4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, TIẾN 

ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 

3.4.1. Các biện pháp cho quản lý chất lượng thi công xây dựng 

công trình.  
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 Công tác giám sát chất lượng công trình xây dựng được đề xuất 

theo quy trình như sau: Hình 3.4.  

Nhaø thaàu thi coâng

Nhaø thaàu thi coâng

Nhaø thaàu thi coâng

Ñieàu haønh döï aùn
Nhaø thaàu thi coângSau khi kyù hôïp ñoàng thi coâng

Nhaø thaàu thi coâng

Kieåm tra,
nghieäm thu

Thi coâng caùc coâng vieäc xaây döïng

Thi coâng boä phaän, giai ñoaïn thi coâng

Hoaøn thaønh haïng muïc

Baøn giao vaø ñöa coâng trình vaøo söû duïng

Khoâng ñaït
Vaät lieäu, caáu kieän ñaàu vaøo

Giaùm saùt ñieàu haønh
 döï aùn, tö vaán giaùm saùt,

nhaø thaàu thi coâng

Nghieäm thu hoaøn
thaønh haïng muïc coâng

trình

Nghieäm
thu noäi boä

Nhaø thaàu, giaùm saùt nhaø
thaàu vaø toå thi coâng

Khoâng ñaït

Khoâng ñaït

Khoâng ñaït

Nghieäm
thu A-B

Ñieàu haønh döï aùn,
tö vaán giaùm saùt,
nhaø thaàu thi coâng

Nghieäm
thu noäi boä

Nhaø thaàu, giaùm saùt nhaø
thaàu vaø toå thi coâng

Nghieäm
thu A-B

Ñieàu haønh döï aùn,
tö vaán giaùm saùt,
nhaø thaàu thi coâng

Hoäi ñoàng nghieäm thu

Hoäi ñoàng nghieäm thu

Laäp phöông aùn baûo döôõng,
baûo trì, baûo haønh coâng trình Nhaø thaàu thi coâng

Toå chöùc thöïc hieänCaùc böôùc

 

Hình 3.4: Sơ đồ quy trình quản lý chất lượng thi công công trình 
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   - Phân công cán bộ giám sát có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp 

phối hợp chặt chẽ với TVGS thường xuyên có mặt tại hiện trường tiến 

hành kiểm tra, giám sát chất lượng công trình bắt đầu thi công đến khi 

công trình đi vào giai đoạn vận hành khai thác. 

 - Trước khi thi công yêu cầu các nhà thầu thi công phải trình kế 

hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng bao gồm: Kiểm soát và đảm 

bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, đảm bảo chất lượng, 

đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.  

 - Khi phát hiện nhà thầu có biểu hiện thi công không đảm bảo chất 

lượng, không thực hiện theo đúng HSDT thì lập ngay biên bản hiện 

trường, yêu cầu Lãnh đạo nhà thầu thực hiện cho đúng. Những nhà thầu 

nào thi công không đảm bảo chất lượng công trình thì yêu cầu tháo dỡ và 

phải tự bỏ kinh phí ra để khắc phục, ngoài ra đề xuất xử  phạt.  

 - Lãnh đạo Công ty có kế hoạch kiểm tra hiện trường hàng tuần và 

tổ chức những cuộc họp giao ban tại công trình với đơn vị TVGS, 

TVTK, nhà thầu để kịp thời thời xử lý các vướng mắc tồn tại  

 - TVGS trước khi huy động lên công trường phải có kinh nghiệm, 

chuyên môn phù hợp, có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp cao, ý thức 

kỷ luật tốt thường xuyên có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ 

của giám sát thi công của, kiên quyết xử ký các vi phạm về chất lượng 

trong quá trình thực hiện. 

  - Đối với tư vấn thiết kế: Công ty phải thường xuyên yêu cầu tư 

vấn thiết kế thực hiện nhiệm vụ giám sát tác giả. Phối hợp tham gia giám 

sát của đơn vị sử dụng sau này cùng Công ty kiểm tra chất lượng trong 

quá trình thi công của nhà thầu thi công. 

 - Cần thiết lập nên hệ thống quy trình quản lý chất lượng phù hợp 

với đặc điểm, tính chất của công trình hạ tầng kỹ thuật Công ty quản lý 

trên cơ sở đó các nhà thầu tập trung làm theo.  

3.4.2. Các biện pháp quản lý tiến độ thi công xây dựng công 

trình. Quy trình quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng được đề 

xuất như sau: Hình 3.5:  
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Hình 3.5: Sơ đồ quy trình quản lý tiến thi công công trình xây dựng  

 - Công trình xây dựng trước khi triển khai nhà thầu phải có nghĩa 

vụ lập tiến độ thi công công trình và phải phù hợp với tổng tiến độ của 

công trình đã được phê duyệt. 

 - Trên cơ sở tiến độ thi công xây dựng công trình do nhà thầu lập, 

Công ty và tư vấn giám sát kiểm tra tiến độ được lập có khả thi không 

bao gồm việc tập kết vật tư, thiết bị, xe máy, nhân công, biện pháp thi 

công trên khối lượng công việc cần thực hiện ứng với thời gian thi công 

đó không, có phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công 

trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết. Nếu tiến độ đảm bảo thì đồng 

ý cho triển khai thi công.   

 - Trên cơ sở tiến độ thi công xây dựng công trình do nhà thầu lập, 

Công ty và tư vấn giám sát kiểm tra tiến độ được lập có khả thi không 

bao gồm việc tập kết vật tư, thiết bị, xe máy, nhân công, biện pháp thi 

công trên khối lượng công việc cần thực hiện ứng với thời gian thi công 

đó không, có phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công 

trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết. Nếu tiến độ đảm bảo thì đồng 

ý cho triển khai thi công.   

Toå chöùc thöïc hieänCaùc böôùc

Hoaøn thaønh tieán ñoä

Duyeät

Ñieàu chænh tieán ñoä

Thi coâng theo tieán ñoä
ñaõ ñöôïc duyeät

Ñieàu haønh döï aùn

Laäp tieán ñoä thi coâng xaây laép

Duyeät

Nhaø thaàu thi coâng

Khoâng ñaït

Giaùm saùt ÑHDA
Tö vaán giaùm saùt
Nhaø thaàu thi coâng

Khoâng ñaït
UBND thaønh phoá

Nhaø thaàu thi coâng

Giaùm saùt ÑHDA
Tö vaán giaùm saùt
Nhaø thaàu thi coâng



19 

 

 - Thực hiện tốt việc ghi chép nhật kí thi công công trình, báo cáo 

định kỳ tiến độ công việc thực hiện dự án theo tuần, tháng. 

 -  Công ty cần lập tổ giám sát tiến độ để theo dõi tiến độ thực hiện 

của nhà thầu và tổ chức những cuộc họp giao ban tại công trường với 

đơn vị thi công, TVGS để kịp thời thời xử lý các vướng mắc tồn tại.  

 - Khi phát hiện Nhà thầu có biểu hiện thi công chậm, không đảm 

bảo tiến độ lập biên bản xử lý ngay. 

3.4.3. Các biện pháp quản lý khối lượng thi công XDCT. 

 Công tác quản lý khối lượng trong quá trình thi công xây dựng 

được thực hiện thông qua quy trình được đề xuất như sau: Hình 3.6 

Toå chöùc thöïc hieänCaùc böôùc

Khoâng ñaït

Tö vaán thieát keá

Duyeät

Khoái löôïng thieát keá (döï toaùn)

Chuû ñaàu tö

Thi coâng ñaûm baûo chaát löôïng

Khoái löôïng thi coâng thöïc teá ñöôïc nghieäm thu

Khoái löôïng nhö thieát keá
Duyeät

Thanh toaùn khoái löôïng hoaøn thaønh
Ñieàu haønh döï aùn
Nhaø thaàu thi coâng

Khoái löôïng phaùt sinh
ngoaøi thieát keá

Ñieàu haønh döï aùn
Tö vaán giaùm saùt
Nhaø thaàu thi coâng

Chuû ñaàu tö

Ñieàu haønh döï aùn
Tö vaán giaùm saùt
Nhaø thaàu thi coâng

Chuû ñaàu tö

 

Hình 3.6: Sơ đồ quy trình quản lý khối lượng thi công công trình 

 - Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối 

lượng của thiết kế thi công và dự toán được duyệt. 

 - Hằng tháng đơn vị thi công phải báo cáo khối lượng đã thực hiện 

được có xác nhận của điều hành dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi 

công  gởi cho Phòng QLDA – Kỹ thuật để kiểm tra, theo dõi.  
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 - Khối lượng thi công xây dựng phải được nghiệm thu đúng với 

thực tế thi công đã hoàn thành và phải đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn cùng các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, có đầy đủ hồ sơ quản 

lý chất lượng công trình, có xác nhận giữa điều hành dự án, nhà thầu thi 

công xây dựng, TVGS theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối 

chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh 

toán theo hợp đồng. 

 - Đối với các đơn vị thi công không thực hiện nghiêm túc báo cáo 

khối lượng đã thực hiện theo tháng, xác nhận không đúng khối lượng 

thanh toán cũng như khối lượng để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung giá vật 

liệu, nhân công, máy thi công thì không được thanh toán khối lượng 

cũng như phần khối lượng được hưởng giao thầu giá trị bổ sung theo quy 

định và bị xử lý phạt về hành vi sai phạm của mình theo quy định. 

3.5. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG. 

3.5.1. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động. 
 Để quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng được đảm 

bảo ta có thể thực hiện theo quy trình như sau: Hình 3.7. 

Toå chöùc thöïc hieänCaùc böôùc

Nghieäm thu vaø baøn giao coâng trình

An toaøn

Maùy, thieát bò laøm
vieäc treân coâng tröôøng

Toå chöùc, caù nhaân laøm
vieäc treân coâng tröôøng

Duyeät
Khoâng ñaït

Khoâng an toaøn Khoâng an toaøn

Nhaø thaàu thi coâng

Ñieàu haønh döï aùn

Ñieàu haønh döï aùn
Tö vaán giaùm saùt

Nhaø thaàu thi coâng

Bieän phaùp an toaøn lao ñoäng

Nhaø thaàu thi coângThi coâng xaây döïng coâng trình

An toaøn

 

Hình 3.7: Sơ đồ quy trình quản lý an toàn lao động trên công trường   
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 * Biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trường xây dựng:  

  Nhà thầu phải thiết kế tổng mặt bằng công trường xây dựng và 

trình Công ty phê duyệt. Trên công trường vật tư, vật liệu phải được xếp 

gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt bằng được phê duyệt. 

Không để vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường giao 

thông. Nội quy an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường, 

phải lắp đặt rào chắn, dây an toàn, biển cảnh báo nguy hiểm và hướng 

dẫn đề phòng tai nạn, ban đêm có đèn tín hiệu.  

 * Biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công xây dựng. 

 - Trước khi khởi công thi công xây dựng nhà thầu phải có thiết kế 

biện pháp thi công được duyệt, trong biện pháp thi công phải thể hiện 

được các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động và máy, thiết bị 

thi công đối với từng công việc.  

 - Đối với tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp 

với công việc đảm nhận theo quy định. Đối với máy, thiết bị thi công yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên 

công trường. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ quy 

trình, biện pháp đảm bảo an toàn. 

 - Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo như mở các lớp tập 

huấn về an toàn lao động, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn 

lao động đến từng người lao động trên công trường. Có trách nhiệm cấp 

đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động 

theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.   

3.5.2. Biện pháp về bảo vệ môi trường trên công trường.  

 Quản lý vệ sinh môi trường trên công trường xây dựng được thực 

hiện theo quy trình sau: Hình 3.8. 

 - Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm 

bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi 

trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý 

phế thải và thu dọn hiện trường đưa đến đúng nơi quy định.  
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 - Điều hành dự án và TVGS phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát 

việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng trong quá trình thi công của 

nhà thầu. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường thì điều hành dự án đình chỉ thi công xây 

dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

Nhà thầu nào để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

Toå chöùc thöïc hieänCaùc böôùc

Khoâng an toaønKhoâng an toaøn

Sau khi kyù hôïp ñoàng xaây laép

Thi coâng xaây döïng coâng trình

Toå chöùc, caù nhaân taùc
ñoäng ñeán moâi tröôøng

Maùy, thieát bò,phöông
tieän taùc ñoäng ñeán moâi
tröôøng vaø gaây tieáng oàn

Ñaûm baûo Ñaûm baûo

Nghieäm thu vaø baøn giao coâng trình

Nhaø thaàu thi coâng

Nhaø thaàu thi coâng

Ñieàu haønh döï aùn
Tö vaán giaùm saùt

Nhaø thaàu thi coâng

Hình 3.8. Sơ đồ quy trình quản lý vệ sinh môi trường trên công trường  

3.6. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 

 Công tác quyết toán được thực hiện theo quy trình sau. Hình 3.9. 

Công ty cần tập trung kiểm tra, rà soát những dự án đã hoàn thành 

nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư. Đôn đốc các nhà thầu 

nghiêm túc tổ chức thực hiện lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư kịp thời 

theo đúng quy định. Đối với các nhà thầu không tích cực làm hồ sơ quyết 

toán, Công ty đơn phương lập hồ sơ quyết toán với giá trị quyết toán đề 

nghị tối đa bằng số vốn đã thanh toán cho nhà thầu, đồng thời cấm nhà 

thầu không tham gia thi công các công trình tại Công ty từ 1 năm đến 3 

năm.   

 



23 

 

Toå chöùc thöïc hieänCaùc böôùc

Nhaø thaàu
thi coângCoâng trình hoaøn thaønh

Nghieäm thu

Khoâng ñaït
Ñieàu haønh döï aùn,
TVGS, nhaø thaàu

thi coâng

Nhaø thaàu thi coângLaäp baûng quyeát toaùn

Kieåm toaùn quyeát toaùn

Thaåm tra quyeát toaùn

Kieåm toaùn
ñoäc laäp

 Sôû Taøi chính

Duyeät UBND thaønh phoá

Quyeát toaùn coâng trình Ñieàu haønh döï aùn,
nhaø thaàu thi coâng

 
Hình 3.9. Sơ đồ quy trình quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 

3.7. HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CÔNG TY.  
3.7.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức QLDA đầu tư xây dựng. 

  Mô hình tổ chức QLDAĐT của Công ty được kiện toàn. 

Boä phaän
theo doõi
laäp döï aùn
ñaàu tö

Boä phaän
theo doõi
coâng taùc
ñaáu thaàu

Boä phaän
theo doõi hoà sô
TKKTTC-DT

vaø giaùm saùt san
neàn, giao thoâng

thoaùt nöôùc

Boä phaän
theo doõi hoà sô
TKKTTC - DT

vaø giaùm saùt
ñieän, nöôùc,
caây xanh

Caùc phoù Toång Giaùm ñoác

Phoøng
Haønh
chính

Phoøng
Toå chöùc
L.ñoäng-
T.löông

Phoøng
QLDA

Kyõ thuaät

Phoøng
Döï aùn

Taùi ñònh
cö

Phoøng
Taøi
vuï

Toång Giaùm ñoác

 

Hình 3.10: Mô hình tổ chức QLDAĐT của Công ty được kiện toàn.  
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3.7.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn. 

Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ về QLDA, đấu thầu, giám 

sát... cho các cán bộ trực tiếp tham gia quản lý dự án, tạo điều kiện thuận 

lợi, công bằng cho đội ngũ cán bộ có khả năng cạnh tranh lành mạnh, 

cần có chế độ đãi ngộ thích đáng đối với những cán bộ có trình độ, có 

kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết công tác có như thế mới 

nâng cao được chất lượng cán bộ.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận. Trong phạm vi cho phép, luận văn đã phân tích:  

1. Tổng kết, đánh giá thực trạng công tác QLDA ĐTXD công 

trình HTKT KDC sử dụng vốn ngân sách tại Công ty. Để đưa ra những 

kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó.  

2. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình QLDA ĐTXD tại 

Công ty trong thời kỳ mới bao gồm các giải pháp hoàn thiện về công tác: 

lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ TKBVTC- DT công 

trình; đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; GPMB; quản lý chất lượng, tiến độ 

và khối lượng thi công xây dựng công trình; ATLĐ và VSMT; quyết 

toán vốn ĐTXDCT và hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý dự án. 

Kiến nghị. 

 Về phía UBND thành phố: Không cho phép tổ chức triển khai 

công trình theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công đối với các dự án 

HTKT khu dân cư trên địa bàn thành phố cũng như hình thức đấu thầu 

hạn chế, chỉ định thầu khi gói thầu không đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật đấu thầu và cho phép nhà thầu thi công phần thảm bê tông 

nhựa nhưng phần thanh toán khối lượng hoàn thành được chi trả vốn cho 

nhà thầu với hình thức trả chậm trong nhiều năm và có hỗ trợ lãi suất. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý 

xây dựng cơ bản, tăng cường sự phối hợp giữa các Sở Ban ngành. 
 Về phía Công ty: Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan 

quản lý Nhà nước, tổ chức.... liên quan đến dự án. Thành lập tổ giám sát 

công tác đấu thầu và giám sát thi công xây dựng công trình. 


