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MỞ ĐẦU 
Công trình xây dựng là một sản phẩm hàng hóa đặc biệt phục vụ cho 

sản xuất và các yêu cầu của đời sống con người. Hàng năm vốn đầu tư từ 
ngân sách nhà nước (NSNN), của doanh nghiệp (DN) của người dân dành 
cho xây dựng là rất lớn, chiếm từ 25 - 30% GDP. Vì vậy, chất lượng công 
trình xây dựng (CLCTXD) là vấn đề cần được hết sức quan tâm, nó có tác 
động trực tiếp đến sự phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế, đời sống của 
con người. 

Công tác quản lý CLCTXD từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng 
tích cực, tiến bộ để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Với sự tăng nhanh và 
trình độ được nâng cao của đội ngũ cán bộ quản lý, sự lớn mạnh của đội 
ngũ công nhân các ngành nghề xây dựng, việc đầu tư thiết bị thi công hiện 
đại cùng với việc ban hành các chính sách, các văn bản pháp quy tăng 
cường công tác QLCLCTXD, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được nhiều 
CTXD, công nghiệp, giao thông, thủy lợi… góp phần quan trọng vào hiệu 
quả của nền kinh tế quốc dân, phục vụ và nâng cao đời sống của nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những công trình đạt chất lượng, cũng còn 
không ít công trình có chất lượng kém, không đáp ứng được yêu cầu sử 
dụng, một số công trình gây sự cố làm thiệt hại rất lớn đến tiền của và tính 
mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.  
 Việc nghiên cứu một cách nghiêm túc về thực trạng của công tác 
quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố để 
từ đó đưa ra những kiến nghị sửa đổi cho phù hợp là việc làm hết sức cần 
thiết, qua đó góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng công trình.    
 Với mong muốn góp một phần công sức để hoàn thiện công tác này, 
tác giả đã chọn đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn 
chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn 
ngân sách tại thành phố Đà Nẵng”. 

Mục tiêu nghiên cứu: 
Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác QLCL công trình 

xây dựng sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng. 
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Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
- Đối tượng nghiên cứu: Hồ sơ thiết kế - dự toán, thủ tục pháp lý và 

hợp đồng xây dựng tại thành phố Đà Nẵng. 
- Phạm vi nghiên cứu: Các Bộ Luật: Xây dựng, đấu thầu, đất đai, đầu 

tư; Các Nghị định, Thông tư, Quyết định, Công văn hướng dẫn về quản lý 
chất lượng công trình xây dựng; Mô hình hoạt động của các Ban QLDA 
đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Phương pháp nghiên cứu: 
Trên cơ sở kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về công 

tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, thực tế thực hiện công tác 
quản lý chất lượng CTXD tại thành phố Đà Nẵng kết hợp với kinh nghiệm 
của bản thân, của các đồng nghiệp để đưa ra những đề xuất về công tác 
quản lý chất lượng CTXD, từ đó kiến nghị các cấp, các ngành áp dụng. 

Nội dung của luận văn: 
Nội dung của luận văn gồm các phần sau: 
- Mở đầu. 
- Chương 1: Tổng quan về QLCL công trình xây dựng. 
- Chương 2: Thực trạng công tác QLCL công trình xây dựng từ 

nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng. 
- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn chỉnh công tác QLCL 

CTXD từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng. 
- Chương 4: Kết luận và Kiến nghị. 

 
Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ QLCL CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
1.1. Khái niệm về QLCL công trình xây dựng: 

Trên cơ sở các khái niệm chung về chất lượng sản phẩm, chất lượng 
công trình xây dựng có thể được hiểu là sự đảm bảo tốt các yêu cầu được 
quy định trong hệ thống TCXD của Việt Nam, được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền ban hành với từng loại và cấp công trình. Hệ thống tiêu chuẩn 
xây dựng là căn cứ để đánh giá chất lượng công trình trong quá trình quản 
lý xây dựng từ các khâu: Khảo sát, thiết kế, thi công, bảo hành bảo trì công 
trình và xử lý các sự cố trong quá trình khai thác và sử dụng. 
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Quản lý chất lượng CTXD là một khái niệm phức tạp được cấu thành 
từ nhiều nhân tố khác nhau có liên quan đến công trình xây dựng. Trong 
luận văn này, quản lý CLCT được hiểu là sự phối hợp nhịp nhàng của các 
bên liên quan bằng việc áp dụng các công cụ, phương pháp và mô hình 
QLCL trong quá trình thực hiện dự án xây dựng để đáp ứng các yêu cầu đề 
ra và phù hợp với các quy định trong hệ thống TCXD Việt Nam. 
1.2. Quản lý chất lượng công trình xây dựng  
     1.2.1. Giới thiệu chung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến quản lý chất lượng công trình xây dựng  
     1.2.2. Công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách 
     1.2.3. Nguyên tắc quản lý chất lượng công trình xây dựng 
     1.2.4. Nội dung QLCL CTXD theo các giai đoạn thực hiện 
1.3. Các hình thức quản lý dự án 
     1.3.1. Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án  
     1.3.2. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án 
1.4. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (HĐXD) 
     1.4.1. Khái niệm 
     1.4.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
     1.4.3. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng 
     1.4.4. Khung pháp luật của hợp đồng xây dựng 
     1.4.5. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng 
     1.4.6. Quản lý thực hiện hợp đồng 

Kết luận chương 1: Quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng 
vốn ngân sách phải tuân thủ những quy định của Luật NSNN, Luật Xây 
dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây 
dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời phải chịu sự 
giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng như: 
Thanh tra ngành, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cơ 
quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý. 

Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng là căn cứ pháp lý 
cụ thể để quản lý chất lượng xây dựng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, 
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trong thực tiễn vấn đề quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn 
ngân sách vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế. 

Chúng ta hãy nghiên cứu thực trạng công tác QLCLCTXD sử dụng 
vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng trong Chương 2. 

Chương 2 
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLCL CTXD SỬ DỤNG 

VỐN NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
2.1. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 

Chất lượng công trình xây dựng là vấn đề hết sức quan trọng, nó có 
tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế, đời sống của con người và sự phát 
triển bền vững. Vì vậy, để tăng cường quản lý dự án, chất lượng công trình 
xây dựng, các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương đã: 

- Ban hành các văn bản pháp quy như luật, nghị định, thông tư, các 
tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng nhằm tạo ra môi trường pháp lý cho việc 
tổ chức thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Đề ra các chủ trương, chính sách khuyến khích đầu tư trang thiết bị 
hiện đại, sản xuất vật liệu mới, nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa 
học trong xây dựng, đào tạo cán bộ, công nhân nhằm nâng cao năng lực 
đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng nói chung và QLCL công trình 
xây dựng nói riêng. 

- Tăng cường QLCL thông qua các tổ chức chuyên lo về chất lượng 
tại các hội đồng nghiệm thu các cấp, các cục giám định chất lượng, phòng 
giám định. 
     2.1.1. Quản lý chất lượng CTXD của các chủ thể trực tiếp tham gia 
xây dựng công trình 
     2.1.2. Giới thiệu về một số các Ban QLDA đầu tư xây dựng công 
trình tại thành phố Đà Nẵng 
     2.1.3. Đặc điểm của các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách 
tại thành phố Đà Nẵng 
     2.1.4. Trình tự các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng từ nguồn 
vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng 
2.2. Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng từ 
nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng 
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     2.2.1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý chất lượng 
của Chính phủ và các Bộ 
     2.2.2. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý chất lượng 

của thành phố Đà Nẵng  
     2.2.3. Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 
từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng 

Thống kê sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
trong hai năm 2011 và 2012: Công trình xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách 
thành phố không có sự cố xảy ra trong 02 năm 2011, 2012. Công trình xây 
dựng sử dụng vốn khác năm 2011 xảy ra 01 sự cố, chiếm 0.27%; năm 
2012 xảy ra 01 sự cố, chiếm 0.32%. 

Bảng 2.2: Thống kê sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. 
Sự cố 

TT Thống kê Tổng 
Vốn ngân sách Vốn khác 

1 
Năm 2011 
- Số công trình 
- Tỷ lệ: 

 
372 

 

 
0 

 

 
01 

0.27 (%) 

2 
Năm 2012 
- Số công trình 
- Tỷ lệ: 

 
313 

 

 
0 

 
01 

0.32 (%) 
                 Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng 
a. Chủ đầu tư - Ban quản lý dự án 
Chủ đầu tư là người chủ đồng vốn bỏ ra để đặt hàng công trình xây 

dựng, họ là người chủ đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo chất lượng cho 
các nhà thầu trong lập dự án, khảo sát, thiết kế đến giai đoạn thi công xây 
lắp, vận hành, bảo trì. Trường hợp vốn đầu tư từ NSNN thì chủ đầu tư hiện 
nay không phải là chủ đồng tiền vốn đầu tư, thực chất CĐT được nhà nước 
ủy nhiệm để quản lý vốn đầu tư xây dựng, họ không phải là chủ thực sự, 
mà được thành lập thông qua quyết định hành chính. Thực trạng hiện nay 
nhiều CĐT không có đủ năng lực, trình độ, thiếu hiểu biết về chuyên môn 
xây dựng, nhiều trường hợp làm kiêm nhiệm, vì vậy công tác QLCLCTXD 
còn rất hạn chế. Cụ thể: 
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- Ban QLDA Sơn Trà - Điện Ngọc tham mưu cho UBND thành phố 
Đà Nẵng tại tờ trình số 673/TT-BQL ngày 15/7/2004 thực hiện đấu thầu 
hạn chế gói thầu Thoát nước Khu TĐC Tân Trà do cần triển khai để bố trí 
tái định cư cho các hộ giải tỏa, được UBND thành phố đồng ý bằng bút 
phê, công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng trúng thầu với thời gian thi công 
165 ngày (từ 8/2004 đến 12/2004), nhưng thời gian thi công kéo dài đến 
năm 2012 mới hoàn thành, mục tiêu đấu thầu hạn chế không đạt được. 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là Sở không có chuyên môn, không 
có đủ năng lực về xây dựng nhưng được UBND thành phố Đà Nẵng giao 
làm Chủ đầu tư tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa dài hơn 26Km. Trong 
khi tất cả mọi thủ tục, công đoạn trong quá trình quản lý từ chuẩn bị đầu từ 
đến kết thúc đầu tư đều phải trình, xin chủ trương từ CĐT để thực hiện. 

b. Tổ chức tư vấn dự án, khảo sát, thiết kế 
Bên cạnh một số đơn vị tư vấn, khảo sát thiết kế truyền thống, lâu 

năm, có đủ năng lực, trình độ, uy tín, còn nhiều tổ chức tư vấn khảo sát, 
thiết kế năng lực còn hạn chế, thiếu hệ thống QLCL nội bộ. Mặt khác, kinh 
phí cho công việc này còn thấp, dẫn đến chất lượng của công tác lập dự án, 
khảo sát, thiết kế chưa cao, còn nhiều sai sót. Cụ thể: 

- Công trình Trường mầm non Trúc Đào do Quận Hải Châu làm chủ 
đầu tư, hoàn thành năm 2010, lập hồ sơ thiết kế khi chưa có nhiệm vụ thiết 
kế được duyệt; phát hành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công khi chưa có hồ sơ 
báo cáo kết quả khảo sát địa chất; chỉ định nhà sản xuất của một số vật tư, 
vật liệu trong hồ sơ thiết 
kế dự toán..; 

- Công trình kéo dài 
và nâng cấp đường 35R-
17L Cảng Hàng không 
quốc tế Đà Nẵng và Dự 
án Nhà ga hành khách, 
Cảng Hàng không quốc 
tế Đà Nẵng, hồ sơ bản vẽ 
thi công chưa đầy đủ, bản 
vẽ chi tiết các hạng mục Hình 2.1: Nhà ga sân bay quốc tế Đà 
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công trình không đúng quy định, không đưa ra đúng chỉ dẫn kỹ thuật thi 
công. Đáng chú ý, việc lập dự toán chưa căn cứ vào thành phần, nội dung, 
tính chất công việc thi công và biện pháp thi công được duyệt để tính toán 
áp dụng định mức tính khấu hao vật liệu cho phù hợp, áp định mức, áp giá 
vật liệu một số hạng mục công trình còn sai sót và không đúng quy định. 
Cùng với đó là việc tính sai cự ly vận chuyển vật liệu làm tăng giá gói thầu 
lên tới hơn 44 tỷ đồng.  

- Công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Tân Trà - Quận Ngũ 
Hành Sơn, báo cáo nghiên cứu khả thi lập còn thiếu chuẩn xác, không đề 
xuất giải pháp hạn chế mức tối thiểu ảnh hưởng môi trường và xã hội theo 
quy định tại khoản 4 điều 24; chưa nêu kế hoạch thực hiện tái định cư theo 
quy định tại khoản 5 điều 24; chưa nêu nhiều phương án để chọn một 
phương án thích hợp nhất theo quy định tại khoản 7 điều 24; tổng mức đầu 
tư không có cơ cấu chi phí bảo hiểm công trình theo quy định tại điều 25 
Nghị định 52/1999/NĐ-CP. 

c. Tổ chức tư vấn giám sát  
Là người thay mặt cho chủ đầu tư trực tiếp giám sát, nghiệm thu các 

công việc trong suốt quá trình xây dựng, thông qua việc kiểm tra công việc 
hàng ngày, ký các biên bản nghiệm thu từng phần, từng bộ phận công 
trình. Các cán bộ làm việc trong tổ chức tư vấn giám sát phải là người có 
năng lực, trình độ, kinh nghiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp. 

Tuy nhiên, tại thành phố Đà Nẵng lực lượng cán bộ làm TVGS tại các 
Ban QLDA thiếu và yếu, kiêm nhiệm nhiều công trình, giám sát công trình 
không đúng chuyên môn được đào tạo, trình độ năng lực, kinh nghiệm thi 
công còn rất hạn chế, ít được bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ về kỹ 
năng giám sát, về công nghệ mới, chế độ đãi ngộ hạn chế... Cụ thể: 

- Công trình cầu Thuận Phước, công tác giám sát quản lý chất lượng 
chưa đảm bảo chặt chẽ, dẫn đến quá trình thực hiện dự án một số hạng 
mục chưa đạt yêu cầu về chất lượng (nứt trụ tháp phía đông và sự cố vết 
nứt tại nhịp 1 phần cầu dẫn do nhà thầu thi công, bê tông nhựa mặt cầu 
phải sửa chữa nhiều lần, không đảm bảo ổn định trong quá trình khai thác 
sử dụng và hiện nay vẫn phải sửa chữa); Thừa, thiếu nhiều khối lượng 
nhưng chưa được phát hiện để điều chỉnh giảm trừ; tư vấn giám sát không 
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kiểm tra mác thép WP 304 lan can Inox gói thầu lan can tay vịn theo yêu 
cầu của hồ sơ thiết kế; 

- Công trình Trường mầm non Trúc Đào do Quận Hải Châu làm 
CĐT, hoàn thành năm 2010, TVGS không kiểm tra đầy đủ sự phù hợp về 
chất lượng của vật tư, vật liệu, cấu kiện... trước khi đưa vào sử dụng tại 
CT; không thực hiện giám sát khảo sát xây dựng; nghiệm thu công việc, 
giai đoạn chưa đúng quy định (các biên bản nghiệm thu không có căn cứ 
để nghiệm thu)..  

d. Nhà thầu thi công xây lắp 
Đây là chủ thể quan trọng quyết định đến việc quản lý và đảm bảo 

chất lượng thi công xây dựng công trình. 
Tuy nhiên, còn khá nhiều nhà thầu không thực hiện nghiêm những 

quy định hiện hành của Nhà nước là phải có hệ thống quản lý chất lượng 
theo yêu cầu, tính chất quy mô công trình xây dựng, không bố trí đủ các bộ 
giám sát nội bộ, thậm chí còn khoán trắng cho các đội thi công và phó mặc 
cho giám sát của chủ đầu tư. 

Đội ngũ cán bộ, công nhân của nhà thầu tăng nhanh về số lượng 
nhưng chất lượng còn chưa đáp ứng, thiếu cán bộ giỏi có kinh nghiệm 
quản lý, đặc biệt thiếu các đốc công giỏi, thợ đầu đàn. Nhiều đơn vị sử 
dụng công nhân không qua đào tạo, công nhân tự do, công nhân thời vụ, đã 
thế việc tổ chức hướng dẫn, huấn luyện công nhân tại chỗ lại rất sơ sài. 
Việc tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ và công nhân còn rất 
nhiều hạn chế. 

Một số nhà thầu, do những nguyên nhân khác nhau đã hạ giá thầu 
một cách thiếu căn cứ để có công trình hoặc do phải “chi” nhiều khoản 
ngoài chế độ (tiêu cực) cho đối tác hoặc bản thân dính tiêu cực, tư túi cá 
nhân… nên đã tìm cách “hạ chất lượng sản phẩm” để bù đắp. 

e. Công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn bảo trì  
Công tác bảo trì công trình thông qua các công đoạn duy tu, sửa chữa 

nhỏ, sửa chữa vừa và lớn nhằm đảm bảo chất lượng công trình trong giai 
đoạn sử dụng đến hết niên hạn hoặc kéo dài niên hạn sử dụng. Đó là công 
việc có ý nghĩa rất lớn. 
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Tuy nhiên công tác bảo trì còn chưa được coi trọng đúng mức, nhiều 
công trình không được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời làm cho công trình 
xuống cấp nhanh chóng. Cụ thể tại công trình nhà chung cư A1, A2, A3, 
A4 thuộc Khu chung cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc hoàn thành bàn 
giao đưa vào sử dụng năm 2008, đến nay dầm bê tông nứt vỡ, lớp bảo vệ 
bị phá hỏng dẫn đến ăn mòn cốt thép, thấm dột, hư hại thép chịu lực, thậm 
chí tại công trình Trường mầm non Trúc Đào do Quận Hải Châu làm chủ 
đầu tư, hoàn thành năm 2010 không lập công tác bảo trì công trình xây 
dựng theo quy định để thực hiện duy tu, bảo trì dẫn đến công trình xuống 
cấp, hỏng trước thời hạn gây lãng phí rất lớn. 
2.3. Công tác QLCLCTXD sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Đà 
Nẵng trong thời gian qua  
     2.3.1. Các mặt đã đạt được và những tồn tại, hạn chế hiện nay 

a. Công tác khảo sát, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư 
Công tác khảo sát, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư về cơ bản, đảm 

bảo thủ tục, trình tự và thẩm quyền phân cấp quản lý đầu tư và XDCB theo 
quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ. Dự án đã 
nêu được sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu, địa điểm và quy mô đầu tư; 
các giải pháp kinh tế - kỹ thuật, nguồn vốn, tổng mức đầu tư, hình thức 
quản lý, thời gian thực hiện và sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch 
tổng thể... Tuy nhiên, công tác lập dự toán cơ sở trong tổng mức đầu tư 
tính thừa, tính thiếu khối lượng, phải sửa đổi điều chỉnh bổ sung nhiều lần 
làm thay đổi tổng mức đầu tư. 

b. Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt TK - DT 
Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán về cơ 

bản có tuân thủ theo trình tự về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản quy 
định tại Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên vẫn 
còn một số tồn tại như: 

- Bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
+ Việc tính toán, đề xuất lựa chọn quy mô đầu tư còn chưa được 

nghiên cứu toàn diện, chưa phản ánh hết thực tế. 
+ Việc nghiên cứu đề xuất nhiều phương án so sánh lựa chọn phương 

án tối ưu chưa thực sự được tư vấn quan tâm. Phương án được chọn chưa 
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phù hợp dẫn đến gây lãng phí và vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định công 
trình. Công tác khảo sát ngoài thực địa còn sơ sài, phó mặc cho các đội 
khảo sát ngoài thực địa dẫn đến chất lượng khảo sát chưa cao. 

+ Các giải pháp thiết kế chính trong bước dự án chưa được đầu tư 
nghiên cứu cẩn thận, còn xảy ra tình trạng sao chép bản vẽ điển hình từ 
công trình này sang công trình khác. 

- Bước thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công 
+ Mặc dù đây là bước thiết kế chi tiết để thi công nhưng công tác 

khảo sát còn chưa được chuẩn xác. Các dự án có nhiều tư vấn cùng tham 
gia nhưng tư vấn tổng thể chưa hoàn thành vai trò của mình nên thiếu tính 
thống nhất, thiếu tính đồng bộ 

+ Đặc biệt có tư vấn còn phụ thuộc nhiều vào kết quả thiết kế bước 
Lập dự án, việc nghiên cứu điều chỉnh các vấn đề về kỹ thuật chưa hợp lý, 
tồn tại từ bước trước chưa được quan tâm điều chỉnh.  

+ Việc tính toán, xử lý ổn định công trình qua các vùng đất yếu, sụt 
trượt… còn sơ sài, tư vấn thường áp dụng định hình có sẵn mà không có 
sự tính toán kiểm tra lại để so sánh lựa chọn phương án. 

c. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu 
Đấu thầu xây dựng là hình thức lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc 

cạnh tranh lành mạnh. Thực tế thời gian qua đấu thầu xây dựng còn bộc lộ 
không ít những hiện tượng tiêu cực. Tình trạng không tuân thủ quy chế đấu 
thầu, nhiều công trình phải đấu thầu, nhưng chủ đầu tư lại thực hiện chỉ 
định thầu, hoặc chia dự án thành nhiều gói thầu nhỏ để đấu thầu hạn chế. 

Qua Bảng 2.3 cho ta thấy trong công tác đấu thầu thì chỉ định thầu 
chiếm phần lớn (trên 80%) trong cả 03 năm tại Ban QLDA Hạ tầng giao 
thông đô thị Đà Nẵng. 

Cách thức xác định một số gói thầu được phép chỉ định thầu chưa rõ 
ràng. Theo Điều 20 Luật Đấu thầu, các trường hợp được chỉ định thầu bao 
gồm một số mục, trong đó có “gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; gói 
thầu thuộc dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia” và “gói thầu do yêu cầu đặc 
biệt khác theo quy định của Chính phủ”. Ngoài ra, Điều 40 Nghị định 
85/2009/NĐ-CP quy định thêm một trường hợp là “các trường hợp đặc 
biệt khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. 
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Bảng 2.3: Số liệu về công tác đấu thầu tại Ban QLDA Hạ tầng 
 giao thông đô thị Đà Nẵng trong 03 năm (2010 đến 2012) 

Thống kê 
Đấu thầu 
rộng rãi 

Đấu thầu 
hạn chế 

Chỉ định 
thầu 

Tổng 

Năm 2010: 
- Số gói thầu 
- Tỷ lệ (%) 

 
2 

3.6% 

 
6 

10.7% 

 
48 

85.7% 

 
56 

100% 
Năm 2011: 
- Số gói thầu 
- Tỷ lệ (%) 

 
3 

8.8% 

 
 

 
31 

91.2% 

 
34 

100% 
Năm 2012: 
- Số gói thầu 
- Tỷ lệ (%) 

 
3 

9.1% 

 
 

 
30 

90.9% 

 
33 

100% 
Nguồn: Ban QLDA Hạ tầng giao thông đô thị. 

Tuy nhiên, luật chưa có quy định rõ ràng về thủ tục và khung pháp lý 
kiểm soát để làm cơ sở yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận 
một gói thầu được coi là thuộc vào các trường hợp nêu trên. Do vậy, CĐT 
kiến nghị tràn lan, thủ tục thiếu nhất quán về điều kiện để áp dụng chỉ định 
thầu và không phân định rõ được trách nhiệm của từng cấp quyết định. 

d. Công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công 
Công tác giám sát, QLCLCT và nghiệm thu thanh toán khối lượng về 

cơ bản thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng và các Nghị định của 
Chính phủ. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: 

- Một số tồn tại của Nhà thầu thi công 
+ Năng lực tài chính một số nhà thầu yếu kém, cùng một lúc đấu thầu 

và nhận nhiều công trình dẫn đến công việc thi công dàn trải, phụ thuộc 
nhiều vào việc tạm ứng và thanh toán của Chủ đầu tư. 

+ Khi triển khai thi công Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết 
bị không đúng hồ sơ dự thầu, một số Nhà thầu không đủ năng lực đã phải 
điều chuyển khối lượng, bổ sung Nhà thầu phụ vào thi công. Trình độ và 
năng lực các cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu còn yếu kém, số lượng thiếu.  

+ Trong quá trình thi công, Nhà thầu còn chưa thực hiện đúng trình tự 
theo quy trình, quy phạm và chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, không có 
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hệ thống QLCL và nghiệm thu nội bộ theo quy định, chưa quan tâm đến 
công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường... 

- Một số tồn tại của Tư vấn giám sát  
+ Trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của một số trưởng 

TVGS, giám sát viên vẫn còn yếu, chưa đáp ứng được sự phát triển của 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, chưa nắm bắt được đầy đủ các quy trình quy 
phạm hiện hành và các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Nhiều TVGS chưa 
thực sự sâu sát công việc, mức độ tâm huyết cũng như trách nhiệm nghề 
nghiệp chưa cao.  

+ Việc kiểm tra hồ sơ trúng thầu trước khi chấp thuận cho nhà thầu 
vào thi công chưa được quan tâm…Việc kiểm tra hướng dẫn nhà thầu làm 
thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm 
thu thanh toán còn chưa tốt. Việc kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào còn 
qua loa, châm trước. 

e. Công tác quản lý, điều hành của các Ban QLDA 
- Công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế trình duyệt còn chưa sâu 

sát, chưa nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra các chính kiến cụ thể trước khi 
trình duyệt. Chưa thực sự quyết liệt đối với đơn vị Tư vấn giám sát, chưa 
có các chế tài cụ thể đối với TVGS khi để xảy ra vi phạm về CLCT. 

- Công tác kiểm tra các điều kiện trước, trong và sau khi thi công đối 
với các nhà thầu còn chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt. 

f. Công tác kiểm tra chất lượng của Cơ quan Quản lý Nhà nước 
Trong năm 2012, các cơ quan quản lý nhà nước về CLCTXD trên địa 

bàn Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra công tác QLCL các công trình dân 
dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể đã kiểm tra 27/159 công trình 
dân dụng, chiếm tỷ lệ 16.98%; kiểm tra 27/103 công trình hạ tầng kỹ thuật, 
chiếm tỷ lệ 26.21%. Công tác kiểm tra CLCT còn chiếm tỷ lệ thấp, cần 
thiết phải kiểm tra tất cả công trình trên địa bàn để đảm bảo được CLCT, 
qua đó hạn chế được rất nhiều công trình kém chất lượng, tiết kiệm ngân 
sách thành phố. 

 
Bảng 2.4: Kiểm tra công tác QLCLCTXD năm 2012  địa bàn thành phố 
TT Loại công trình Tổng Kiểm tra 
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1 
Công trình dân dụng 
- Số lượng: 
- Tỷ lệ: 

 
159 

100 (%) 

 
27 

16.98 (%) 

2 
Công trình Hạ tầng kỹ thuật 
- Số lượng: 
- Tỷ lệ: 

 
103 

100 (%) 

 
27 

26.21 (%) 
             Nguồn: UBND thành phố Đà Nẵng 

     2.3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  
a. Cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng 

công trình và quản lý chất lượng:  
Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương đã ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đầu tư 
xây dựng cơ bản, quản lý CLCT nhằm tạo cơ sở pháp lý trong điều hành 
và quản lý. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn còn chồng chéo, chưa có sự 
thống nhất, chưa phù hợp với tình hình thực tế, dẫn đến việc áp dụng rất 
khác nhau, gây khó khăn cho việc hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai dự 
án, ảnh hưởng đến tiến độ, CLCT. Cơ chế, chính sách về tiền lương, nhân 
công, ca máy thay đổi liên tục làm cho dự toán công trình phải điều chỉnh 
nhiều lần đã làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Trách nhiệm của từng chủ thể tham gia QLDA, quản lý chất lượng 
CTXD chưa rõ ràng dẫn đến khi xử lý bị chồng lấn lên nhau. 

b. Nhiều chủ thể tham gia QLDA không đủ năng lực 
- Về khảo sát thiết kế, lập dự án: Một số đơn vị tư vấn vẫn chưa đáp 

ứng yêu cầu, công tác khảo sát ban đầu thiếu chính xác, khi triển khai thực 
hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Trong quá trình lập dự án Tư vấn 
còn lệ thuộc quá nhiều vào ý chí của các cơ quan quản lý mà không chủ 
động đề xuất ý kiến của mình... các giải pháp thiết kế đưa ra ở một số dự 
án không phù hợp, các định mức, đơn giá áp dụng không được rà soát kỹ 
càng, đến khi thực hiện phải xử lý, điều chỉnh làm tốn nhiều thời gian chờ 
đợi làm điều chỉnh dự toán công trình gây tốn kém tiền của, hiệu quả đầu 
tư thấp. 

- Về nhà thầu thi công: Một bộ phận nhà thầu xây dựng có khả năng 
tài chính, kinh nghiệm thi công hạn chế nhưng vì nhiều lý do lại được giao 
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thầu, trúng thầu. Sau khi ký hợp đồng thì chây ì, kéo dài thời gian thi công 
và viện ra đủ lý do để công trình chậm thực hiện là do lỗi khách quan chứ 
không phải do mình để rồi sau đó bắt Chủ đầu tư điều chỉnh trượt giá mới 
thực hiện. 

- Về công tác đấu thầu: Những quy định về việc đảm bảo chất lượng 
công trình xây dựng trong Luật Đấu thầu còn thiếu cụ thể và chưa cân đối 
giữa chất lượng và giá dự thầu. Đó là những quy định có liên quan đến 
đánh giá năng lực nhà thầu, quy định về chất lượng công trình xây dựng 
trong hồ sơ mời thầu. Đặc biệt là quy định lựa chọn đơn vị trúng thầu chủ 
yếu lại căn cứ vào giá dự thầu thấp nhất mà chưa tính một cách đầy đủ đến 
yếu tố đảm bảo chất lượng, đến hiệu quả đầu tư cả vòng đời dự án. 

- Về các Chủ đầu tư, Ban QLDA, tư vấn giám sát: thực tế nhiều chủ 
đầu tư, Ban QLDA không đủ năng lực thậm chí không có năng lực nên 
quản lý và triển khai dự án thiếu bài bản. Nhân sự cho công tác quản lý, 
điều hành, giám sát không đủ, thiếu kinh nghiệm dẫn đến khi thực hiện bị 
lúng túng, xử lý chậm làm công trình kéo dài. Việc tổ chức đầu thầu, lựa 
chọn nhà thầu của Ban QLDA còn bị chi phối của cấp trên, dẫn đến xét 
thầu không khách quan, đến khi triển khai nhận thấy nhà thầu năng lực 
kém nhưng lại không dám xử lý vì sợ bị đì, không giao thêm việc mới... 
nên cũng xuê xoa cho nhà thầu, đồng ý đề xuất lên cấp trên những vấn đề 
nhà thầu yêu cầu (mà đúng ra không được đáp ứng) làm dự án thi công kéo 
dài, mức đầu tư tăng cao. Ngoài ra, quyền hạn của các Ban QLDA còn rất 
hạn chế, tất cả mọi thủ tục, công đoạn trong quá trình quản lý từ chuẩn bị 
đầu từ đến kết thúc đầu tư đều phải trình, xin chủ trương từ Chủ đầu tư, 
UBND thành phố để thực hiện.  

- Về các cơ quan quản lý nhà nước: năng lực của đội ngũ cán bộ, 
công chức tại các phòng quản lý đầu tư, thẩm tra, thẩm định của các Sở 
chưa đồng đều, nhiều cán bộ trẻ mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm tham 
gia vào xét duyệt, thẩm tra, thẩm định hồ sơ, không nắm rõ quy trình, quy 
định. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình thì sợ trách nhiệm 
không dứt khoát, trù trừ hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực mới xử lý hồ sơ.... 
Ngoài ra, để tranh thủ nguồn vốn ngân sách đầu tư của Trung Ương cho 
địa phương về phát triển du lịch, văn hóa..., nguồn vốn này khi giao về địa 
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phương, UBND thành phố sẽ giao cho các Sở không có chuyên môn, kinh 
nghiệm về quản lý dự án đầu tư đứng ra làm chủ đầu tư (như vốn của phát 
triển du lịch sẽ giao cho Sở Thể thao, văn hóa và du lịch làm chủ đầu tư). 
Các đơn vị này lại giao cho các Ban QLDA điều hành, khi triển khai 
những phần việc cần xin chủ trương của Chủ đầu tư sẽ rất phiền hà, chậm 
trễ do cán bộ xử lý tại các Sở không có chuyên môn, không nắm rõ cách 
thức quản lý đầu tư. 

Kết luận chương 2: Quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng 
vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2010 đến 
2012 chưa có sự cố công trình nào xảy ra, tuy nhiên chất lượng công trình 
trong tất cả các giai đoạn từ công tác Chuẩn bị đầu tư; công tác khảo sát, 
thiết kế bản vẽ thi công; công tác lựa chọn nhà thầu; công tác triển khai thi 
công trên hiện trường; công tác quản lý điều hành dự án và tư vấn giám 
sát.. vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế làm cho chất lượng công trình xây 
dựng không được đảm bảo, gây thất thoát vốn Ngân sách, việc chấp hành 
pháp luật về QLCLCT không nghiêm.  

Để khắc phục những tồn tại đã nêu, tác giả đề xuất một số giải pháp 
hoàn chỉnh công tác QLCLCTXD sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Đà 
Nẵng trong Chương 3. 

 
Chương 3 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG 

VỐN NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
3.1. Định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến và 
phương hướng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn chỉnh công tác QLCL công trình xây 
dựng từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng:  
     3.2.1. Công tác QLCL tại dự án cầu Thuận Phước - Đà Nẵng. 
     3.2.2. Các giải pháp nhằm hoàn chỉnh công tác QLCL công trình 
xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là vấn đề hết sức quan trọng, 
nó có tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế, đời sống của con người và sự 
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phát triển bền vững của xã hội. Đặc biệt ở nước ta vốn đầu tư từ Ngân sách 
Nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn trong thu nhập quốc dân. Vì vậy, để hoàn 
chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, chúng ta cần phải 
thực hiện một số giải pháp: 

a. Giải pháp về công tác chuẩn bị đầu tư:  
- Phải được chú trọng, ưu tiên bố trí vốn và giải ngân vốn kịp thời để 

triển khai sớm hồ sơ chuẩn bị đầu tư. Khi lập quy mô đầu tư, yêu cầu các 
Chủ đầu tư làm việc với đơn vị tư vấn xác định rõ các hạng mục ưu tiên, 
phân kỳ đầu tư trong một dự án, các cơ quan thẩm định có trách nhiệm rà 
soát, kiểm tra kỹ trước khi trình UBND thành phố phê duyệt. 

- Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng theo dõi việc cấp phát vốn 
chặt chẽ và giám sát nghiêm túc như quá trình thực hiện đầu tư, quy định 
thời gian chuẩn bị đầu tư để có đủ thời gian xem xét kỹ lưỡng về các giải 
pháp kinh tế, giải pháp kỹ thuật, giải pháp công nghệ. Có như vậy cơ quan 
có thẩm quyền quyết định đầu tư đỡ phải chịu áp lực ra quyết định vội vã 
khi dự án chưa hội đủ điều kiện. 

- Thành phố tổ chức đấu thầu quản lý dự án, không thực hiện việc 
giao quản lý dự án như hiện nay. Như vậy các Ban QLDA tại thành phố sẽ 
tự chấn chỉnh bộ máy làm việc, nâng cao năng lực quản lý điều hành để có 
thể thắng thầu quản lý các dự án tại thành phố Đà Nẵng.  

- Các Ban QLDA phải bố trí cán bộ giám sát quá trình chuẩn bị đầu 
tư các dự án, công trình do Ban phụ trách. 

b. Giải pháp về công tác khảo sát, thiết kế: 
- Tăng cường công tác giám sát khảo sát, khi kiểm tra, nghiệm thu 

khảo sát phải rà soát kỹ hồ sơ khảo sát và thực tế hiện trường. Trong 
trường hợp cần thiết, yêu cầu tư vấn khảo sát đo đạc kiểm tra lại để đảm 
bảo chất lượng hồ sơ khảo sát. 

- Đưa các điều khoản cụ thể vào hợp đồng để yêu cầu Tư vấn phải bố 
trí đủ các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực hiện khảo sát, thiết kế. Có 
các chế tài cụ thể để xử phạt những hồ sơ thiết kế không đảm bảo chất 
lượng. 

- Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao 
thông Vận tải và các đơn vị liên quan rà soát đánh giá lại năng lực các đơn 
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vị tư vấn thiết kế trên địa bàn thành phố, lựa chọn, công bố các đơn vị tư 
vấn đảm bảo năng lực, uy tín trong từng lĩnh vực Công trình khu đô thị, 
khu dân cư; Công trình giao thông, thoát nước; Công trình dân dụng, công 
nghiệp. 

c. Giải pháp về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu: 
Công tác đấu thầu chỉ mới dừng lại ở đánh giá, lựa chọn nhà thầu trên 

hồ sơ dự thầu mà bỏ qua việc xác định năng lực thực tế của nhà thầu. Cần 
sớm bổ sung và sửa đổi một số quy định hiện hành về đấu thầu, coi trọng 
các yêu cầu về năng lực của nhà thầu dựa trên cơ sở khoa học công nghệ, 
năng lực sản xuất, năng lực tài chính, chất lượng thiết bị tốt chứ không nên 
vì giá thành thấp nhất để cho phép trúng thầu. Luật cần có quy định rõ hơn 
về tiêu chí, thủ tục để xác định một gói thầu được phép chỉ định thầu, kể cả 
khung pháp lý để xác định và kiểm soát trong trường hợp đặc biệt. 

Bổ sung quy định về điều kiện năng lực của Nhà thầu khi tham gia 
nhiều công trình trong cùng khoản thời gian, năng lực của Nhà thầu phải 
đảm bảo thực hiện được tất cả các công trình. Việc này Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ thẩm định kỹ, kiểm tra Nhà thầu đó hiện nay đang thực hiện bao 
nhiêu gói thầu và với năng lực của Nhà thầu đó thì có đảm bảo để thực 
hiện được gói thầu này hay không, trước khi trình UBND thành phố phê 
duyệt kết quả trúng thầu.  

Ngoài ra, cần có cơ chế thẩm tra thực tế năng lực của các nhà thầu và 
chế tài, cơ chế xử lý nhà thầu năng lực thực tế không đúng với hồ sơ trúng 
thầu. Kiên quyết loại bỏ các nhà thầu có công trình không đảm bảo tiến độ, 
chất lượng. 

Có quy định làm rõ trách nhiệm của những tập thể, cá nhân có trách 
nhiệm trong công tác chọn thầu để nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu 
và quản lý thực hiện dự án. 

Sở Kế hoạch Đầu tư công bố danh sách các nhà thầu không đảm bảo 
năng lực, trì trệ, chậm trễ tiến độ, vi phạm hợp đồng để không cho phép 
tham gia dự thầu các công trình trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. 
Các CĐT, các đơn vị điều hành dự án thực hiện nghiêm công tác xử phạt 
vi phạm hợp đồng theo đúng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết. 

d. Giải pháp về công tác tư vấn giám sát: 
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- Đối với công trình có quy mô lớn phải lựa chọn đơn vị tư vấn giám 
sát chuyên nghiệp, đáp ứng năng lực của từng gói thầu. 

- Đối với cán bộ giám sát của các đơn vị điều hành dự án, củng cố 
xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02 Ban QLDA đảm bảo năng 
lực để giao nhiệm vụ quản lý điều hành các dự án quan trọng, có quy mô 
lớn của thành phố. 

- Mức lương trung bình của cán bộ làm công tác quản lý dự án kiêm 
giám sát công trình chỉ nằm trong khoảng từ 4 đến 4,5 triệu đồng. Để động 
viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức gắn bó, tận tâm với công 
việc, thành phố phải có những chế độ đãi ngộ, trả lương tương xứng hơn, 
cụ thể tối thiểu thu nhập trung bình một cán bộ làm công tác quản lý dự án, 
giám sát công trình phải có thu nhập từ 10 triệu đồng/người/tháng trở lên. 
Đi kèm tăng lương là tăng cường giám sát, thanh tra, phát hiện tham 
nhũng, kỷ luật làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là xử lý quyết liệt 
các trường hợp tham nhũng, sai phạm. Trường hợp nếu phát hiện cán bộ vi 
phạm thì không phân biệt mức độ nặng, nhẹ sẽ cho thôi việc, tước giấy 
phép hành nghề... 

e. Giải pháp về kiểm tra, thanh tra và xử lý các công trình không 
đảm bảo chất lượng: 

Bộ Xây dựng, các bộ chuyên ngành có liên quan đến hoạt động Xây 
dựng và các Sở ban ngành cần thường xuyên thực hiện kiểm tra chất lượng 
công trình xây dựng theo thẩm quyền trên địa bàn, nghiêm túc đánh giá và 
xử phạt các hành vi vi phạm về chất lượng công trình theo Nghị định số 
23/2009/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Tại các Sở có thẩm quyền cần 
sớm thành lập các bộ phận quản lý chất lượng công trình xây dựng trực 
thuộc. 

Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cần thành lập ngay 
bộ phận quản lý chất lượng công trình xây dựng để thực hiện kiểm tra 
100% công trình trên thành phố. 

Thành lập hệ thống mạng lưới kiểm định chất lượng xây dựng trong 
phạm vi toàn quốc đối với các công trình xây dựng. Đặc biệt chế độ bắt 
buộc kiểm tra công tác quản lý chất lượng đối với các công trình sử dụng 
vốn Ngân sách nhà nước. 
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f. Giải pháp về cấp chứng chỉ chất lượng công trình xây dựng 
Các cơ quan có thẩm quyền có trách nghiệm theo dõi, giám sát các 

trung tâm, tổ chức với chức năng cấp chứng chỉ về quản lý chất lượng, 
đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm. Chất lượng công 
trình hiện nay phần lớn được kiểm tra, quản lý và chứng nhận bởi ba đơn 
vị chính là chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công dẫn đến tình 
trạng chồng chéo, khó kiểm soát. Chính vì vậy, sự cần thiết phải có các cơ 
quan, tổ chức độc lập kiểm tra chất lượng công trình được quy định rõ ràng 
về quyền và trách nhiệm theo pháp luật. Các tổ chức này phải hoạt động 
độc lập với chủ đầu tư hay nhà thầu và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật về các chứng nhận chất lượng do mình đã cấp. 

Các tổ chức cấp phép chứng chỉ chất lượng phải thường xuyên hoàn 
chỉnh các tiêu chí đánh giá, xét duyệt cho phù hợp với sự phát triển của 
ngành xây dựng theo thời gian. Bên cạnh đó các chứng chỉ đã cấp cần 
được kiểm tra và cấp lại liên tục xét theo định kỳ. 

3.2.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 
a. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật: 
 Bổ sung các quy định, các chế tài đối với các chủ thể tham gia xây 

dựng công trình trong việc thực hiện đảm bảo chất lượng của các công 
trình xây dựng; quy định rõ chế tài trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi vi 
phạm. Các quy định này rất chi tiết, cụ thể xử lý cho từng hành vi vi phạm. 

 Nghiên cứu quản lý dự án dưới hình thức công ty tư vấn quản lý dự 
án chuyên nghiệp, các công ty này “làm thuê” cho chủ đầu tư, kể cả việc 
cho đầu thầu quản lý dự án như một nhà thầu chuyên nghiệp (trừ những dự 
án có quy mô nhỏ, đơn giản). 

 Bổ sung các quy định trong Luật Xây dựng. Các doanh nghiệp hoạt 
động xây dựng là loại hình kinh doanh có điều kiện, bắt buộc các tổ chức 
nhà thầu (tư vấn, khảo sát và xây lắp) phải có chứng chỉ năng lực theo cấp 
công trình. 

 Có kế hoạch xây dựng, bổ sung các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy 
trình, quy phạm thiết kế thi công còn thiếu, nhất là đối với các loại kết cấu, 
công nghệ mới. 
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 Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung định mức tăng phí phục vụ cho lập dự 
án, khảo sát, thiết kế, thẩm định, đặc biệt là phí giám sát và tăng đơn giá 
nhân công trong xây dựng là loại nghề nghiệp loại 1 (trong điều kiện công 
nhân xây dựng phải làm việc ngoài trời, nắng, rét, phụ thuộc thời tiết, 
không ổn định). 

 Bổ sung các quy định về bảo trì, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn theo 
định kỳ, cho từng cấp công trình, đặc biệt đối với công trình hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ chung, công trình phúc lợi xã hội, nhà cơ quan, chung cư… 

Trong công tác quản lý, đánh giá chất lượng, một số quy định còn 
chưa đủ và phù hợp như: 

- Chưa có các hệ thống quản lý chất lượng được pháp luật công nhận; 
- Các điều khoản về bảo hành công trình cần cụ thể hơn đối với từng 

hạng mục, nhà thầu theo cấp độ và loại công trình; 
- Các điều khoản quy định về trách nghiệm của các tổ chức, cá nhân 

liên quan trong vấn đề cấp chứng nhận an toàn CLCT còn thiếu; 
- Quyền và trách nghiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý 

chất lượng công trình chưa thật rõ ràng; 
- Hệ thống đánh giá cụ thể các vi phạm trong QLCL để xử phạt chưa 

hợp lý, thay đổi khung giá theo loại, cấp, quy mô cũng như giá trị công 
trình còn thiếu... 

Xuất phát từ các lý do trên, việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện các 
văn bản quy phạm phát luật về QLCLCT là vô cùng quan trọng. 

b. Nghiên cứu ban hành các chính sách nâng cao chất lượng: 
 Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức thực hiện và 

được cấp chứng chỉ QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, hệ thống quản 
lý môi trường ISO 14000 (ưu tiên trong đấu thầu, chọn thầu…). 

 Có chính sách phù hợp để tăng kinh phí đào tạo cán bộ, đào tạo 
công nhân lành nghề, đáp ứng được yêu cầu ngày càng lớn của ngành Xây 
dựng từ nguồn Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và người học. 

 Có chính sách khuyến khích các tổ chức tư vấn quản lý điều hành 
dự án, tổ chức tư vấn giám sát chuyên nghiệp  độc lập thông qua việc quy 
định về việc cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp phù hợp với 
điều ước tham gia công nhận lẫn nhau kỹ sư chuyên nghiệp trong ASEAN. 
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 Có chính sách khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến, vật liệu 
xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ của công trình. 

 Có chính sách phát huy vai trò của tổ chức xã hội  nghề nghiệp 
trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, kể cả việc thực hiện chuyển 
một số dịch vụ công cho tổ chức xã hội  nghề nghiệp thực hiện (đào tạo, 
cấp chứng chỉ hành nghề, giám định, công nhận công trình chất lượng cao, 
lên danh sách đơn vị, cá nhân vi phạm chất lượng…) 

c. Phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa đội ngũ làm công tác 
quản lý chất lượng công trình xây dựng: 

Nhân sự liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng công trình xây 
dựng cần có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Ngoài những quy định về 
bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ. Hằng năm cần có những buổi hội thảo, 
hội nghị tập huấn các văn bản chủ trương, chính sách mới để khi triển khai 
áp dụng không bị bở ngỡ, sai sót dẫn đến thiệt hại không đáng có. Đặc biệt 
UBND thành phố Đà Nẵng cần triển khai ngay chương trình giảng dạy, tập 
huấn cho các cán bộ liên quan học tập, thực hành công tác quản lý chất 
lượng theo nghị định mới. 

Ngoài ra, đối với cán bộ chuyên trách cần cho đi giao lưu, học hỏi 
kinh nghiệm lẫn nhau từ các đơn vị trong và ngoài thành phố. Đối với 
những vấn đề khó khăn, phức tạp, cần thiết phải ra nước ngoài để học hỏi 
thì cũng tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách đi, nắm bắt nội dung vấn đề 
về phục vụ cho công việc được tốt hơn. 

d. Nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 
vào quá trình quản lý chất lượng công trình 

Thường xuyên cập nhật các quy định mới về chất lượng công trình, 
phổ biến cho các đối tượng liên quan thông qua các khóa tập huấn, đào tạo 
ngắn và dài hạn bắt buộc về quản lý chất lượng công trình xây dựng cho 
đội ngũ cán bộ. Các cơ quan tổ chức có thể tổ chức các cuộc thi về quản lý 
chất lượng công trình để lôi cuốn sự tham gia của cán bộ và nâng cao kiến 
thức. Các cơ quan, tổ chức cần thực hiện nghiêm ngặt trong khâu tuyển 
chọn nhân lực, bổ nhiệm những cá nhân đủ tài, đủ đức vào vị trí thích hợp, 
tạo điều kiện và môi trường tốt để phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên dưới 
quyền. 
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Kết luận chương 3: Công tác quản lý chất lượng công trình cụ thể tại 
Công trình Cầu Thuận Phước và Công trình Khu Tái định cư Tân Trà đã 
nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong quản lý chất lượng công trình ở tất cả 
các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư. Qua đó tác giả đưa 
ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn chỉnh công tác quản lý chất lượng 
công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách ở thành phố Đà Nẵng. 

Việc áp dụng đồng bộ một số biện pháp cấp bách trên đây chắc chắn 
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng sử 
dụng vốn ngân sách ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

 
Chương 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1. Kết luận: 

Chất lượng công trình xây dựng là cốt lõi cho quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước nói chung và thành phố 
Đà Nẵng nói riêng. Công trình xây dựng thực hiện từ nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước là những công trình quan trọng, mang tính quyết định cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của thành phố. Vì vậy việc 
quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn này sẽ góp 
phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng thực hiện công cuộc đầu 
tư phát triển kinh tế - xã hội của mình chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước mà chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đó là từ nguồn khai thác 
quỹ đất của thành phố, hiệu quả sử dụng nguồn vốn này không chỉ là quan 
tâm hàng đầu của thành phố mà đang là sự quan tâm của các địa phương 
khác trong cả nước cũng như của Chính phủ. Thời gian đến, nhu cầu vốn 
đầu tư cho toàn xã hội ngày càng tăng cao trong khi nguồn vốn từ khai 
thác quỹ đất của thành phố thì ngày càng hạn hẹp. Vì thế các công trình 
đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cần được rà soát kỹ hơn, thực sự cần thiết 
mới đầu tư, khi đã đầu tư thì phải đem lại hiệu quả cho xã hội. 
 Để làm được điều này, Chính phủ, các Bộ ngành và bản thân thành 
phố Đà Nẵng cần có những chương trình hành động đồng bộ, quyết liệt để 
khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý CLCTXD cũng 
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như sớm triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu 
kém trong công tác quản lý quản lý CLCTXD sử dụng nguồn vốn ngân 
sách hiện nay. 
4.2. Kiến nghị 
 4.2.1. Đối với các cơ quan Trung ương:  

- Nghiên cứu ban hành Luật Đầu tư công, trong đó cần làm rõ chủ 
trương đầu tư, trách nhiệm của người ra chủ trương đầu tư trong Luật Đầu 
tư công. Đây là điều hết sức cần thiết vì hiện nay đầu tư cái gì và không 
đầu tư cái gì vẫn rất tùy tiện, đầu tư mà không quan tâm xem có hiệu quả 
hay không, cũng không có ai đứng ra đánh giá hiệu quả thực hiện của dự 
án. Cũng chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về trách 
nhiệm của người đưa ra chủ trương đầu tư.  

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và ban 
hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng 
công trình có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước theo hướng phù hợp với 
tình hình đất nước hiện nay để các cơ quan cấp dưới nắm rõ, thực hiện. 

- Cho phép các Ban QLDA được tự chủ các nguồn chi, đặc biệt là 
trong chi lương, thưởng cho nhân viên. Cụ thể là không gò bó hệ số lương 
tăng thêm như quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 
26/01/2011 của Bộ Tài chính. Có như vậy thì mới có thể hỗ trợ thêm thu 
nhập cho người làm công tác QLDA, kích thích họ cống hiến nhiều hơn.  
 4.2.2. Đối với UBND thành phố Đà Nẵng:  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong mỗi nội dung, mỗi khâu công 
việc, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với địa 
phương;  chủ động trong việc giải quyết các vướng mắc để báo cáo cấp 
thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện dự án và 
tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực thi công 
vụ của cán bộ công chức. 

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây 
dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. 
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- Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành rà soát, ban hành những văn bản hướng 
dẫn cụ thể, chi tiết về công tác quản lý chất lượng công trình thực hiện từ 
nguồn vốn ngân sách. 

 - Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra của Ủy ban đi kiểm tra việc 
chấp hành của các đơn vị cấp dưới trong công tác quản lý chất lượng công 
trình xây dựng. 

- Không can thiệp quá sâu vào công tác tuyển chọn, lựa chọn nhà thầu 
tư vấn, thi công. Đặc biệt là dưới hình thức chỉ định thầu mà để công tác 
này được diễn ra đúng trình tự lựa chọn theo luật định. Kiên quyết chỉ đạo 
và loại bỏ những doanh nghiệp xây dựng yếu kém. 

- Khi giao trách nhiệm Chủ đầu tư cho đơn vị cấp dưới cần nghiên 
cứu kỹ đơn vị đó có đủ năng lực, điều kiện làm chủ đầu tư hay không. 

- Cần tuyển thêm các chuyên gia đầu ngành, các Nhà quản lý giỏi về 
làm việc cho thành phố. Cử và cấp kinh phí cho các đơn vị cá nhân hoạt 
động trong lĩnh vực xây dựng đi học tập, nghiên cứu kinh nghiệm của các 
địa phương đi trước đã thực hiện thành công.    
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