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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Thành phố Quảng Ngãi hiện nay là đô thị loại III, để từng 

bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc của 
đô thị, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và phát triển các khu dịch vụ nhằm 
đạt được các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2015.  

Cần thiết phải đầu tư xây dựng các Khu dân cư mới trên địa 
bàn thành phố nhằm mở rộng thành phố. Phát triển hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật góp đồng bộ; kiến trúc cảnh quan đẹp; vệ sinh môi trường 
tốt trong các Khu đô thị ở thành phố Quảng Ngãi, đảm bảo gắn kết 
hài hòa với cảnh quan và môi trường xung quanh. 

Thực tế muốn phát triển các Khu dân cư chủ đầu tư phải có 
nguồn vốn lớn để thực hiện dự án, xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  Hiện 
nay, thành phố Quảng Ngãi không đủ khả năng về tài chính để thực 
hiện, một giải pháp khả thi là khi thực hiện dự án cần phải để một 
phần quỹ đất giao cho nhà đầu tư để nhà đầu tư chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất hoặc đầu tư xây dựng dự án khác để khai thác, tạo 
ra nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thay cho 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Vì vậy, đầu tư xây dựng Khu dân cư 
Phạm Văn Đồng thành phố Quảng Ngãi có thể áp dụng hình thức BT sẽ 
thành công. Để dự án này đi vào hoạt động và triển khai các dự án tương 
tự trong thành phố một cách có hiệu quả, học viên chọn đề tài: “Áp 
dụng hình thức BT vào quản lý dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng 
thành phố Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp khóa học của mình.  
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu kinh nghiệm đầu tư theo hình thức BT của một 
số quốc gia trên thế giới để tìm ra những ưu điểm, nhược điểm và rút 
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ra kinh nghiệm của hình thức đầu tư này. Từ đó đề xuất một số giải 
pháp nhằm áp dụng hình thức BT vào quản lý dự án Khu dân cư 
Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.  

Tính hiệu quả khi áp dụng hình thức BT vào quản lý dự án 
Khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi để làm cơ sở triển 
khai thực hiện các dự án tiếp theo.  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng thành phố Quảng Ngãi. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu 
Nghiên cứu áp dụng hình thức BT để triển khai dự án Khu 

dân cư Phạm Văn Đồng thành phố Quảng Ngãi.  
4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu về lý luận, thực trạng để tìm ra giải pháp giải 
quyết vấn đề đặt ra ban đầu. 

Hiện trạng về nhu cầu và hoàn cảnh của Khu dân cư Phạm 
Văn Đồng thành phố Quảng Ngãi.  

Nghiên cứu lý luận về phương thức quản lý dự án BT để áp 
dụng cụ thể vào trường hợp dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng 
thành phố Quảng Ngãi.   

Bổ sung kho lý luận về quản lý dự án ở thành phố Quảng Ngãi.   
5. Bố cục của đề tài 

Chương 1: Tình hình thực hiện các dự án Khu dân cư tại 
thành phố Quảng Ngãi. 

Chương 2: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học. 
Chương 3: Đề xuất những giải pháp áp dụng hình thức BT 

vào quản lý dự án Khu dân cư tại thành phố Quảng Ngãi. 
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CHƯƠNG 1 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN  

KHU DÂN CƯ TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 
 

1.1.  VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI 

Quảng Ngãi thuộc vùng văn hóa Nam Trung bộ,; phía Bắc 
giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Bình Định, phía tây giáp 
tỉnh Kon Tum, phía đông giáp biển Đông; diện tích tự nhiên khoảng 
5.152,67 km2, bao gồm một thành phố trực thuộc tỉnh, 6 huyện đồng 
bằng ven biển, 6 huyện miền núi và 1 huyện đảo. Riêng thành phố 
Quảng Ngãi có 10 đơn vị hành chính, gồm 08 phường, 02 xã. 

Thành phố có địa hình khá bằng phẳng; nhiệt độ trung bình 
hàng năm 270C, lượng mưa trung bình 2.000 mm, tổng giờ nắng 2.000 
– 2.200 giờ/năm, độ ẩm tương đối trung bình trong năm khoảng 85%. 
1.2. NHU CẦU CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN KHU 
DÂN CƯ TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

Nhu cầu về chỗ ở: Theo dự kiến dân số thành phố Quảng 
Ngãi năm 2015 là 1 triệu 875 ngàn người, diện tích đất khoảng 5.153 
km2, mật độ dân số trung bình là 273 người/ km2.  

Nhu cầu nguồn vốn đầu tư: Thành phố Quảng Ngãi hiện nay 
đang đầu tư khoảng 10 dự án Khu dân cư, mỗi dự án tổng mức đầu 
tư khoảng từ 200 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng. Dự kiến từ đây đến năm 
2015, nhu cầu vốn đầu tư để phát triển các Khu dân cư cho thành phố 
Quảng Ngãi cần khoảng 4.000 tỷ đồng, bao gồm các nguồn vốn 
Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố, vốn xã hội hóa, vốn 
BT. 
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Nhu cầu về xã hội: Khai thác triệt để quỹ đất hiện có, đáp 
ứng nhu cầu của mọi đối tượng có nhu cầu về đất ở và nhà ở, góp 
phần tích cực vào chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn thành 
phố Quảng Ngãi nói riêng và trong tỉnh Quảng Ngãi nói chung. 
1.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 
TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI  

1.3.1. Những thuận lợi khi thực hiện dự án 
Hiện tại các dự án Khu dân cư đều đang được tập trung đẩy 

nhanh tiến độ, nỗ lực huy động nguồn lực tài chính để thi công nhiều 
hạng mục hạ tầng kỹ thuật,  xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ. 

Ngoài nguồn vốn ngân sách, những năm qua thành phố cũng 
đã tích cực làm việc với các bộ, ngành, trung ương tranh thủ các 
nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ, thực hiện các công việc thu hút, 
kêu gọi và tạo đều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích các nhà đầu tư. 

1.3.2. Những nhược điểm và tồn tại vướng mắc 
Cơ sở pháp lý đã có nhưng mới nêu về các nội dung quản lý, 

chưa hình thành được quy trình rõ ràng; việc phân công phân cấp 
quản lý các dự án BT còn chồng chéo, chưa nhất quán; hệ thống 
quản lý chất lượng chưa hoàn thiện. Chưa thu hút được nhiều các nhà 
đầu tư trong nước và ngoài nước để thực hiện các dự án áp dụng hình 
thức BT; còn thiếu những cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư.  

Vốn nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ lớn, vốn đầu tư của tư nhân còn 
thấp. Việc triển khai các phương thức đầu tư mới còn hạn chế, do đó các 
nhà đầu tư vẫn đang thiếu vốn cho xây dựng các Khu dân cư. 
1.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH 
PHỐ QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN TỚI 

1.4.1. Công nghiệp 
1.4.2. Dịch vụ, thương mại, du lịch và vận tải 
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1.4.3. Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 
1.4.4. Nông, lâm, thủy sản 
1.4.5. Danh mục các dự án sẽ đầu tư trong thời gian tới 

1.5. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG HÌNH THỨC BT MỘT SỐ 
QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

Hàn Quốc: Nước này khuyến khích sự phát triển các dự án 
theo hình thức BT bằng việc miễn giảm cả thuế VAT. Trong nhiều 
hợp đồng, có thể đàm phán, Chính phủ có thể bảo lãnh doanh thu lên 
tới 90%, điều này khiến cho các nhà đầu tư tư nhân hầu như không 
có rủi ro doanh thu mà phần rủi ro này được chuyển sang phần lớn 
cho Chính phủ. Chính vì vậy, tốc độ phát triển của các dự án BT tăng 
lên nhanh chóng. Điển hình như dự án BT về cảng Busan New Port 
thành công là nhờ tiến hành các nghiên cứu làm cơ sở cho việc tính 
toán và xác định tỷ suất hoàn vốn nội bộ tối ưu, bảo đảm doanh thu 
tối thiểu của dự án. 

Trung Quốc: Bắt đầu chính sách thu phí đường bộ vay vốn 
làm đường, thu phí hoàn trả khoản vay làm trọng tâm khoảng 25 năm 
nay; để tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình đầu tư này phát triển, 
Trung Quốc đã xã hội hóa huy động vốn, thiết lập hệ thống pháp 
luật, môi trường chính sách phù hợp, giảm thiểu trở ngại mang tính 
chất thể chế, khuyến khích các nguồn vốn xã hội đầu tư vào lĩnh vực 
đường cao tốc khác nhau, đồng thời đề ra cơ chế đền bù hoàn trả phù hợp.    
1.6. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG HÌNH THỨC BT CỦA VIỆT 
NAM 

Các cơ chế chính sách về BOT, BT của Nhà nước đóng vai trò 
quyết  định đến việc triển khai thực hiện các dự án.  

Khai thác hết các tiềm năng về lợi ích mà dự án mang lại để 
tăng hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian hoàn vốn, giảm thiểu rủi ro. 
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Hiểu biết đúng bản chất về hợp đồng BOT, BT giúp cho Nhà 
đầu tư và Nhà nước có được đánh giá đúng đắn về dự án BOT, dự án 
BT là mấu chốt quan trọng để hai bên đàm phán thành công.    

Nhà nước tham gia vốn vào dự án BOT, BT là rất quan trọng  
bằng các hình thức như đầu tư trước một phân đoạn trên một số công 
việc sau đó kêu gọi BOT, BT các công việc tiếp theo để nhà đầu tư 
tiếp tục hoàn chỉnh dự án hoặc tham gia góp vốn như một cổ đông.  
1.7. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG HÌNH THỨC BT CỦA THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG 

Thành phố này có được bản quy hoạch dài hạn đến năm 2025 
và đã được phê duyệt, đã xây dựng được hệ thống văn bản pháp quy 
vừa phù hợp với phát luật chung vừa đúng với tình hình thực tế; thủ 
tục hành chính liên quan tới việc quản lý dự án đã được cải cách đơn 
giản và nhanh gọn.  

Có những chính sách thu hút và tạo đều kiện cho Nhà đầu tư 
thực hiện các dự án khác nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên; đề 
xuất cải tiến, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, bảo 
đảm chất lượng trong công tác đấu thầu.  

Xác định rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng lập, thẩm định, 
phê duyệt dự án, bảo đảm chính xác, hiệu quả, đúng quy định; đồng 
thời, nâng cao chất lượng về nội dung, tính chặt chẽ, tính pháp lý của 
hợp đồng dự án BT; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công 
tác GPMB đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, 
BOT, BTO, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng 
tiến độ. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Hiện nay cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố Quảng Ngãi 

nói chung và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Khu dân cư Phạm Văn Đồng 
nói riêng còn trong tình trạng thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của 
xã hội. Thành phố tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật và phát triển các Khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở 
cho người dân, phát triển kinh tế xã hội hướng đến một thành phố 
văn minh. 

Trong khi đó nguồn vốn đầu tư vào Khu dân cư Phạm Văn 
Đồng thì chủ yếu tập trung vào nguồn vốn ngân sách thì không đủ để 
xây dựng dự án này, bên cạnh đó việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư 
tham gia dự án chưa đạt hiệu quả như mong muốn nên nguồn vốn tư 
nhân đầu tư chưa nhiều.  

Công tác cải cách các thủ tục hành chính cũng đã được áp 
dụng, ban hành nhưng chưa chuyển biến rõ rệt vẫn còn tồn tại những 
bất cập, quy trình nộp hồ sơ còn mất nhiều thời gian, chưa quy định 
rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia công tác thẩm tra, thẩm 
định, cấp giấy chứng nhận đầu tư, công tác quản lý dự án chưa hiệu 
quả làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như triển khai các công việc 
tiếp theo của dự án. 

Với lợi thế quỹ đất trống chưa khai thác như thành phố 
Quảng Ngãi hiện nay, việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Phạm 
Văn Đồng và các dự án Khu dân cư khác theo hình thức BT nhằm 
tạo ra quỹ đất sạch để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo nguồn 
vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng thêm nguồn thu 
cho ngân sách Nhà nước cũng như thành phố Quảng Ngãi có hiệu 
quả rất lớn và mang tính khả thi cao.  

Vì vậy, vấn đề phát triển các dự án Khu dân cư trên địa bàn 
thành phố Quảng Ngãi hiện nay là rất cần thiết và cấp bách, nhưng 
do điều kiện hiện nay nguồn vốn ngân sách không đủ để đáp ứng 
thực hiện các dự án, vì vậy cần phát huy nguồn lực của toàn xã hội, 
đưa nguồn vốn tư nhân vào đầu tư dự án. Một trong những điển hình 
là triển khai dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng theo hình thức BT. 
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CHƯƠNG 2 
CƠ SỞ PHÁP LÝ, CƠ SỞ KHOA HỌC  

 
2.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ  

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 
Luật Đất đai ngày 26/11/2003 
Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 
Nghị định 108/2009/NĐ-CP 
Nghị định số 112/2009/NĐ-CP 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 
Quyết định 71/2010/QĐ-TTg 
Thông tư số 116/2004/TT-BTC 
Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT 
Quyết định số 66/QĐ-UBND  
Quyết định số 14/QĐ-UBND  
Quyết định số 1059/QĐ-UBND  
Quyết định số 2116/QĐ-UBND  
Quyết định số 3591/QĐ-UBND  

2.2. CƠ SỞ KHOA HỌC 
2.2.1. Khái niệm và nội dung quản lý dự án 
Quản lý dự án là việc áp dụng những hiểu biết, kỹ năng, 

công cụ, kỹ thuật vào hoạt động dự án nhằm đạt được những yêu cầu 
và mong muốn từ dự án; là quá trình lập kế hoạch tổng thể, điều phối 
và kiểm soát một dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nhằm đạt 
được những mục tiêu về thời gian, chi phí, kỹ thuật và chất lượng. 

2.2.2. Nội dung chu kỳ của dự án đầu tư 
Ý tưởng về dự án; 
Giai đoạn chuẩn bị đầu tư; 
Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư; 
Khai thác sử dụng; 
Giai đoạn kết thúc dự án. 
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2.2.3. Các loại dự án đầu tư xây dựng 
2.2.4. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án; 
Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án (Project Management); 
Chủ đầu tư thuê tổng thầu xây dựng làm quản lý dự án; 
Chủ đầu tư tự làm. 
2.2.4. Các yếu tố đảm bảo sự thành công khi áp dụng 

hình thức BT 
Môi trường pháp lý; 
Nguồn vốn đầu tư; 
Nhà đầu tư; 
Cơ chế hỗ trợ của chính phủ; 
Quản lý từ Nhà nước; 
Lợi nhuận từ dự án thu được. 

2.3. KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN BT 
2.3.1. Khái niệm 
Dự án BT là dự án Xây dựng - Chuyển giao (Build – 

Transfer) không bồi hoàn, do nhà đầu tư xây dựng và được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BT và giao cho dự án khác để 
hoàn vốn và tạo lợi nhuận.  

2.3.2. Lịch sử hình thành hình dự án BT trên thế giới 
Philippine: Nước Cộng hòa Philippine đã ban hành Luật số 

6975 vào năm 1990, ngày 12 tháng 4 năm 1994, Thượng viện và Hạ 
viện của nước Cộng hòa Philippine đã thông qua luật số 7718. Luật 
này đã sủa đổi  bổ sung một số phần của Luật số 6975. 

Hàn Quốc: Hàn Quốc đã sớm xây dựng được một Luật riêng 
điều chỉnh sự tham gia của thành phần kinh tế tư nhân trong xây 
dựng cơ sỏ hạ tầng; năm 1996 Hàn Quốc ban hành Luật số 5624 quy 
định chi tiết về hợp tác công  –  tư trong phát triển cơ sở hạ tầng, đến 
nay Luật này tương đối hoàn chỉnh. 
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2.3.3.  Lịch sử hình thành dự án BT tại Việt Nam 
Từ trước năm 2005: Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT 

được quy định trong luật đầu tư nước ngoài năm 1992. Trong Luật 
Đầu tư nước ngoài 1996 tiếp tục ghi nhận thêm hai hình thức đầu tư 
theo hợp đồng mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng là hợp đồng BTO, 
hợp đồng BT. Nhằm kêu gọi nguồn vốn đầu tư nước ngoài khi bỏ 
vốn kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Quy chế đầu tư theo hình 
thức hợp đồng BOT, BTO, BT áp dụng cho đầu tư nước ngoài kèm 
theo Nghị định 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1999 và được sửa đổi, bổ 
sung theo Nghị định 02/1999/NĐ- CP ngày 27/7/1999. 

Từ năm 2005 đến nay: Năm 2005 Nhà nước ban hành Luật 
đầu tư có hiệu lực áp dụng chung cho mọi nhà đầu tư kinh doanh vào 
mọi ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm trong đó đặc biệt 
khuyến khích các dự án đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ bản để tạo 
cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ phục vụ cho nhu cầu công nghiệp 
hóa của đất nước. Theo đó, hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT, 
BTO, BT cũng cần được pháp luật quy định thống nhất về nội dung 
và hình thức. Ngày 11/5/2007, Chính phủ đã ban hành quy chế đầu 
tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT áp dụng thống nhất cho đầu tư 
trong nước và nước ngoài theo Nghị định 78/2007/NĐ-CP để hướng 
dẫn đầu tư theo các hình thức đó. Ngày 27/11/2009 Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 108/2009/NĐ. 

2.3.3. Lịch sử hình thành dự án BT tại Việt Nam 
2.3.4. Phân tích thực trạng đầu tư hình thức BT thông 

qua một số dự án 
a. Dự án đường trục phía Nam (Hà Tây cũ) 
b. Dự án tuyến đường Lê Văn Lương 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Việc nghiên cứu cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học là rất cần 

thiết. Đối với thành phố Quảng Ngãi, việc áp dụng và quản lý các dự 
án BT còn phải được thực hiện trên cơ sở các đều kiện tự nhiên, xã 
hội cũng như đặc điểm khu vực và các văn bản pháp lý riêng của 
thành phố. 

Muốn phát triển các Khu dân cư trên địa bàn thành phố 
Quảng Ngãi tối ưu và hiệu quả nhất là áp dụng hình thức BT. Bên 
cạnh đó cần phải nghiên cứu, xem xét các yếu tố đảm bảo sự cấu 
thành của dự án BT. 
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CHƯƠNG 3 
ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP ÁP DỤNG HÌNH THỨC BT 
VÀO QUẢN LÝ  DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHẠM VĂN ĐỒNG  

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 
 

3.1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC 
BT VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHẠM VĂN ĐỒNG 

3.1.1.  Điều kiện về pháp lý 
Nhà nước đã ban hành các văn bản về Luật Xây dựng; Luật 

Đất đai; Luật Đầu tư, Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình, Nghị định về Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp 
đồng BTO và hợp đồng BT và các Thông tư hướng dẫn kèm theo. 

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành một số văn 
bản liên quan như: Quyết định về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030; Quyết định 
về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Khu dân cư trên địa bàn 
thành phố Quảng Ngãi; Quyết định về ban hành Quy định về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 
(TL:1/500) Khu dân cư Phạm Văn Đồng thành phố Quảng Ngãi và 
những chính sách ưu ái, giảm thuế khi Nhà đầu tư đầu tư vào Quảng 
Ngãi. 

3.1.2. Điều kiện về kinh tế kỹ thuật 
Ban quản lý dự án sẽ lựa chọn những nhà đầu tư có số năm 

hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản hay kinh doanh dịch vụ 
từ 05 năm trở lên và có ý thức tổ chức tốt các công việc trong xây 
công xây dựng; có 01 hợp đồng đầu tư xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật tương tự; đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh; 
hoạt động không bị lỗ trong thời gian lớn hơn 03 năm; có nghĩa vụ 
hoàn thành thủ tục nộp thuế; chứng minh việc đảm bảo lưu lượng 
tiền mặt để đầu tư dự án. 
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Đánh giá một cách đúng đắng, trung thực để xác định được 
khả năng thu hồi vốn trong thời gian nhất định, khả năng sinh lời để 
nhà đầu tư tiếp tục công việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án khác. 
3.2. DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHẠM VĂN ĐỒNG CÓ KHẢ 
NĂNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC BT HIỆU QUẢ 

3.2.1. Mục tiêu của dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng 
Nhằm cụ thể hoá quy hoạch chi tiết (TL: 1/500) Khu dân cư 

Phạm Văn Đồng đã được Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi 
phê duyệt tại Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 12/9 /2011. 

Đầu tư xây dựng Khu dân cư và dịch vụ như: Nhà trẽ; Siêu 
thị; Sân bóng mini và tạo ra quỹ đất xây dựng công trình dịch vụ 
khác và quỹ đất ở; giải quyết nhu cầu về đất xây dựng công trình 
dịch vụ các tổ chức ở khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi cũng 
như một phần nhu cầu về đất ở của dân cư khu vực thành phố Quảng 
Ngãi và các khu vực lân cận, đồng thời tạo nguồn thu từ đấu giá 
quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật của khu quy hoạch và tạo nguồn thu cho Ngân sách. 

3.2.2. Những vướng mắc tồn tại khi thực hiện dự án 
a.  Đánh giá chung 
b. Nguyên nhân vướng mắc tồn tại  
c. Khả năng thực hiện dự án 
Trong thời gian tới, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực, 

tạo đều kiện để thu hút các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào dự án này ở 
giai đoạn tiếp theo được tốt hơn đảm bảo về chất lượng cũng như 
tiến độ của dự án. 

UBND thành phố Quảng Ngãi sẽ sớm ban hành quy định 
riêng, có những cớ chế thoáng tạo mọi đều kiện thuận lợi, quyền lợi 
để mang lợi ích đến cho nhân dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Tạo đều 
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kiện để Nhà đầu tư ký hợp đồng thực hiện các dự án khác; hoàn thiện 
đưa Khu dân cư này vào khai thác sử dụng và làm cơ sở để phát triển 
các Khu dân cư mới trong thành phố Quảng Ngãi. 
3.3. LỰA CHỌN HÌNH THỨC BT LÀ GIẢI PHÁP KHẢ THI 
CHO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHẠM VĂN ĐỒNG 

Đối với Nhà nước: Khu dân cư Phạm Văn Đồng có quy mô 
lớn và lượng vốn lớn, góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế của thành 
phố Quảng Ngãi. Đây là một trong các hình thức huy động vốn, hỗ 
trợ Nhà nước rút ngắn thời gian tích lũy ban đầu cho công nghiệp 
hóa, tiết kiệm được nguồn vốn ngân sách của thành phố, bù đắp thiếu 
hụt về vốn, tạo nguồn thu ngân sách từ việc thu một phần lợi nhuận 
từ phía nhà đầu tư và thu hút vốn từ các hoạt động dịch vụ có liên 
quan. Thành phố Quảng Ngãi sẽ giải quyết được những eo hẹp về 
nguồn vốn, khai thác được các dự án đi kèm để phát triển xây dựng 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật.  

Đối với nhà đầu tư: Với sự tham gia của các nhà đầu tư vào 
Khu dân cư thì rủi ro sẽ được phân bổ cho cả nhà đầu tư và thành 
phố Quảng Ngãi; bên cạnh đó thành phố vẫn có quyền kiểm soát tiến 
trình hoạt động của dự án ở một mức độ nhất định. Hơn nữa khi công 
trình chuyển giao cho Nhà nước thì vẫn có một thời hạn bảo lãnh của 
nhà đầu tư đối với lợi ích thu được từ dự án.  
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3.4. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG HÌNH THỨC 
BT VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHẠM VĂN ĐỒNG  

3.4.1. Đề xuất quy trình lập dự án áp dụng hình thức BT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Khảo sát 

Quy hoạch 

Thiết kế 

Dự toán 

Kế hoạch tài chính 

Đánh giá so sánh 

 các chỉ tiêu 

Chọn nhà đầu tư 

Triển khai DA chính 

Bàn giao 
Triển khai DA đi kèm 

Khai thác 

Kết thúc DA  

Đạt 
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3.4.2. Lập dự án BT cho Khu dân cư Phạm Văn Đồng 
a. Chủ dự án lập hồ sơ kêu gọi đầu tư 
Nghiên cứu về sự cần thiết phải phát triển dự án và quy mô 

đầu tư của dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng; 
Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường để xác định nhu xây 

dựng và phát triển; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa 
chọn hình thức đầu tư; 

Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng dự 
án Khu dân cư Phạm Văn Đồng; 

Lập dự án đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Phạm Văn 
Đồng; 

Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến cơ quan có thẩm quyền 
quyết định đầu tư; tổ chức cho vay vốn đầu tư (nếu có) và cơ quan 
thẩm định dự án đầu tư. 

b. Lập biện pháp thu hút đầu tư dự án BT 
Công tác quy hoạch, giao đất: Công bố rộng rãi các quy 

hoạch Khu dân cư Pham Văn Đồng sau khi công bố phương án đền 
bù, GPMB đã được phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch tổng thể Khu 
dân cư Phan Đình Phùng; rà soát điều chỉnh cho phù hợp đối với các 
quy hoạch đã lạc hậu; có kế hoạch cụ thể để thực hiện các quy hoạch. 

Công tác GPMB: Chính sách bồi thường, GPMB phải đúng 
với thực tế thiệt hại của người dân, đảm bảo cho người dân khi 
chuyển đến nơi ở mới có cơ sở hạ tầng, nhà ở tốt hơn nơi ở cũ, và có 
điều kiện ổn định cuộc sống; khắc phục tình trạng đền bù, GPMB 
kéo dài, ảnh hưởng tới việc triển khai xây dựng các công trình hạ 
tầng và bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư. 
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c. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận 

lợi và khó khăn. 
Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư. 
Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiện nhu cầu diện 

tích sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và 
những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư. 

Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều 
kiện cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng. 

Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng. 
Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các 

nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi. 
Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của 

dự án. 
Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của dự án. 
d. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi 
Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư; 
Lựa chọn hình thức đầu tư; 
Các phương án địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch xây 

dựng của thành phố Quảng Ngãi (bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn 
địa điểm, trong đó có đề xuất giải pháp hạn chế tới mức tối thiểu ảnh 
hưởng đối với môi trường và xã hội); 

Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư; 
Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ; 
Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ 

của các phương án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi 
trường; 
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Xác định rõ nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu tư 
và nhu cầu vốn theo tiến độ; 

Phương án quản lý khai thác Khu dân cư và sử dụng lao 
động; 

Phân tích hiệu quả đầu tư; 
Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án; 
Xác định chủ đầu tư; 
Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến 

dự án. 
e. Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi; có trách nhiệm gửi Báo cáo nghiên cứu khả thi để lấy ý 
kiến của các cơ quan quản lý ngành, các cơ quan liên quan đến dự án 
tham gia thẩm định theo quy định, tổng hợp, đánh giá, nhận xét, trình 
UBND tỉnh phê duyệt. 

f. Lựa chọn Nhà đầu tư  
* Điều kiện lựa chọn Nhà đầu tư 
UBND thành phố Quảng Ngãi công bố danh mục dự án Khu 

dân cư Phạm Văn Đồng trên trang thông tin điện tử và đăng tải trên 
Báo Đấu thầu trong 3 số liên tiếp.  

Có báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn Nhà đầu 
tư, Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt. 

* Điều kiện tham dự thầu của Nhà đầu tư 
Nhà đầu tư có bản cam kết không lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc đang quá trình giải thể; không bị cơ quan có thẩm quyền kết 
luận về tình hình tài chính không lành mạnh hoặc không đang trong 
thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

* Quy trình tổng quát lựa chọn Nhà đầu tư 
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 Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; 
 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; 
 Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; 
 Lập hồ sơ mời thầu; 
 Phát hành hồ sơ mời thầu; 
 Làm rõ hồ sơ mời thầu; 
 Chuẩn bị hồ sơ dự thầu; 

Đánh giá hồ sơ dự thầu; 
Làm rõ hồ sơ dự thầu; 
Các nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư; 
Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư. 
g. Ký hợp đồng dự án 
Sau khi dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng được cấp giấy 

chứng nhận đầu tư theo quy định, UBND thành phố Quảng Ngãi tiến 
hành ký chính thức hợp đồng dự án với Nhà đầu tư.  

h. Cấp giấy chứng nhận đầu tư 
Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc 

cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy 

chứng nhận đầu tư. 
Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư tiến hành thẩm tra, cấp 

giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư trong thời hạn 45 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  

i. Thẩm định và phê duyệt dự án 
* Giai đoạn lập dự án đầu tư: 
Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao 

gồm: Sự cần thiết đầu tư; Các yếu tố đầu vào của dự án; Quy mô, 
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công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; Phân tích tài 
chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Sự phù hợp của thiết kế cơ 
sở với quy hoạch xây dựng; sự kết nối với các dự án hạ tầng kỹ 
thuật; các dự án kèm theo. 

* Giai đoạn Thiết kế kỹ thuật, Bản vẽ thi công 
Xem xét sự phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê 

duyệt; 
Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; 
Đánh giá mức độ an toàn công trình; 
Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công 

nghệ, nếu có; 
Bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; 
Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán; 
Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ 

thuật, định mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, 
các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong 
dự toán theo quy định; 

Xác định giá trị dự toán, tổng dự  toán  xây dựng công trình. 
3.4.3. Quy trình thực hiện dự án theo hình thức BT 
Xây dựng và công bố danh mục dự án đầu tư; 
Lập, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi; 
Lựa chọn Nhà đầu tư;  
Đàm phán, ký kết hợp đồng; 
Cấp giấy chứng nhận đầu tư; 
Xin giao đất theo quy định của Nhà nước;   
Tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng;  
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Tổ chức tuyển chọn tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát kỹ 
thuật;  

Thẩm định thiết kế, tổng dự toán công trình;  
Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công; 
Xin giấy phép xây dựng;  
Ký kết hợp đồng với các nhà thầu để thực hiện dự án;  
Thi công xây lắp công trình; 
Kết thúc xây dựng;  
Nghiệm thu đưa dự án vào khai thác sử dụng; 
Bảo hành công trình;  
Vận hành, quản lý khai thác dự án; 
Kết thúc dự án, bàn giao không hoàn lại cho Nhà nước. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 

Các Khu dân cư tại thành phố Quảng Ngãi hiện nay chưa 
phát triển nhiều, hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn lạc hậu chưa đáp ứng 
được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thực tế, thành 
phố Quảng Ngãi đang gặp không ít khó khăn về nguồn vốn để đầu tư cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật; công tác bồi thường, GPMB, tái định cư. 

Vì vậy, đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng 
thành phố Quảng Ngãi theo hình thức BT là hình thức hợp tác tối ưu 
hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, 
sử dụng được kỹ năng, công nghệ hiện đại và tính hiệu quả trong 
quản lý của nhà đầu tư. 

Đầu tư phát triển Khu dân cư này theo hình thức BT là phù 
hợp với thành phố hiện nay, giúp giải quyết áp lực ngân sách nhà 
nước và thành phố sẽ có được Khu dân cư mới có hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ và tạo được cảnh quan đô thị của thành phố. 

Việc đầu tư Khu dân cư này cần một nguồn vốn rất lớn vượt 
quá khả năng ngân sách; vì vậy, cần đưa nguồn vốn tư nhân vào đầu 
tư xây dựng góp phần làm giảm nhẹ gánh tài chính của thành phố 
Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết; cơ chế áp dụng 
hình thức BT là một cơ chế rất tốt cho những địa phương thiếu vốn 
đầu như thành phố Quảng Ngãi hiện nay.  

Quảng Ngãi là một thành phố mới áp dụng hình thức BT vào 
quản lý dự án trong những năm gần đây, Khu dân cư Phạm Văn Đồng là 
một trong những dự án điển hình. Ngay sau khi bắt tay vào triển khai thực 
hiện dự án  đã có rất nhiều khó khăn, tranh luận về cơ chế mới khiến 
thành phố gặp không ít thăng trầm trong quá trình thực hiện.  

Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi thực hiện dự án chủ đầu 
tư, nhà đầu tư và các bên cũng gặp không ít những khó khăn nhất 
định; bên cạnh đó có sự phấn đấu và sự kết hợp, phối hợp của các 
bên liên quan nên tiến độ, chất lượng và tính khả thi của Khu dân cư 
này rất khả quan. 
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KIẾN NGHỊ 
UBND thành phố Quảng Ngãi cần sớm ban hành quy định, 

quyết định rõ ràng về đầu tư xây dựng dự án theo hình thức BT, BOT 
và BTO để công việc triển khai dự án Khu dân cư Phạm Văn Đồng 
và các Khu dân cư khác; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, Nhà 
nước và nhân dân. 

Cần cải cách những thủ tục hành chính để giải quyết những 
thủ tục nhanh, gọn không gây khó khăn cho các nhà đầu tư; ban hành 
những chính sách riêng để thu hút và hấp dẫn các nhà đầu tư. 

Thực hiện tốt các công việc; triển khai nhanh không làm trễ 
tiến độ của dự án; tạo quỹ đất sạch giao đất cho nhà đầu tư cũng như 
việc thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án BT, UBND 
thành phố cần chủ động trong việc xác định quỹ đất công hoặc khu 
đất có tính khả thi trong việc GPMB để thực hiện cam kết với nhà 
đầu tư.  

Thành phố Quảng Ngãi nên học hỏi những kinh nghiệm khi 
áp dụng hình thức BT của các thành phố lớn như thành phố Hà Nội, 
Đà Nẵng, hiện nay thành phố Đà Nẵng làm rất tốt và thành công các 
dự án BT; điển hình như: 

- Có được bản quy hoạch dài hạn và đã được phê duyệt; hệ 
thống văn bản phù hợp với phát luật; đúng với tình hình thực tế.  

- Thủ tục hành chính liên quan tới việc quản lý dự án đã 
được cải cách đơn giản và nhanh gọn.  

- Có những chính sách thu hút; tạo đều kiện cho Nhà đầu tư 
thực hiện các dự án khác nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên.  

- Tổng hợp danh mục, nhu cầu các dự án đồng thời chủ trì, phối 
hợp với các Sở, Nghành xác định các tiêu chí, nguyên tắc cụ thể lựa chọn 
dự án đưa vào danh mục các dự án thực hiện theo hình thức BT. 

- Công bố công khai thu hút theo quy định, đề xuất cải tiến, 
rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm chất 
lượng trong công tác đấu thầu, xem xét, chấp thuận nhà đầu tư thực 
hiện dự án theo quy trình quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP 
ngày 27/11/2009 của Chính phủ. 
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- Các dự án thực hiện không để trùng lặp và phải bảo đảm 
tuân thủ đúng quy hoạch; cung cấp các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc 
cho các dự án đối ứng của dự án BT đã được phê duyệt. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất của các dự án theo đúng quy định, đúng quy hoạch, nhất là 
đối với quỹ đất dùng cho sản xuất nông nghiệp; xác lập giá trị quỹ 
đất đối ứng của các dự án BT theo hướng tính đúng, tính đủ các chi 
phí, bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước và bảo đảm hài hòa 
lợi ích của doanh nghiệp thực hiện dự án BT. 

Xử lý phát sinh trong quá trình giải quyết, báo cáo theo quy 
định, giám sát chặt chẽ việc chuyển nhượng các dự án không đúng 
quy định; phối hợp chặt chẽ trong việc xác định năng lực của doanh 
nghiệp tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BT. 

Không chấp thuận đầu tư đối với các nhà đầu tư không đủ 
năng lực thực hiện, có dấu hiện vi phạm các quy định về đầu tư xây 
dựng cơ bản, vi phạm các quy định về quản lý tài chính. 

Xác định rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng lập, thẩm định, 
phê duyệt dự án, bảo đảm chính xác, hiệu quả, đúng quy định; đồng 
thời, nâng cao chất lượng về nội dung, tính chặt chẽ, tính pháp lý của 
hợp đồng dự án BT. 

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB 
đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, tạo điều 
kiện để nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ. 

Đối với các dự án dở dang mà doanh nghiệp thực hiện theo 
phương thức xã hội hóa kết hợp với hợp đồng BT nên phối hợp với 
các doanh nghiệp, các Sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục tách 
phần khối lượng thực hiện cần chi trả từ ngân sách. 

Nhà đầu tư thực hiện dự án BT được ưu tiên thực hiện các dự 
án khác để thu hồi vốn đầu tư và có lợi nhuận hợp lý. Chính vì những lý 
do nêu trên, việc thu hút nguồn vốn đầu tư theo hình thức BT càng trở 
lên ý nghĩa hơn đối Khu dân cư Phạm Văn Đồng hiện nay. 
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