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    ẦU 

   T     ấ  t   t        t   

Từ năm 2003, Đà Nẵng đã được Chính phủ (CP) công nhận là 

Đô thị loại I cấp quốc gia, là trung tâm (TT) kinh tế - xã hội lớn của 

miền Trung, với vai trò là TT công nghiệp, thương mại du lịch và dịch 

vụ; TT bưu chính - viễn thông và tài chính - ngân hàng; TT văn hoá - 

thể thao, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ; là thành phố (TP) 

cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải 

trong nước và quốc tế; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về 

quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước. 

 Trong quá trình XD và phát triển, việc đầu tư hệ thống các 

công trình XD (CTXD) được đặc biệt chú trọng, với quy mô bề thế, 

đáp ứng nhu cầu dân sinh, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan và làm 

thay đổi hoàn toàn bộ mặt TP Đà Nẵng. 

 Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, 

việc quản lý đầu tư các CTXD bằng nguồn vốn (NV) ngân sách nhà 

nước (NN) của TP Đà Nẵng còn một số vấn đề tồn tại, bất cập làm 

giảm hiệu quả đầu tư, gây ra sự thất thoát và lãng phí nguồn vốn đầu 

tư (VĐT).  

Đề tài nghiên cứu “Quản lý đầu tư các công trình xây dựng 

bằng vốn ngân sách của thành phố Đà Nẵng” sẽ đưa ra một số giải 

pháp xử lý các vấn đề còn tồn tại và hoàn thiện công tác quản lý đầu tư 

các CTXD, nâng cao hiệu quả sử dụng VĐT của ngân sách, góp phần 

nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tăng 

trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

2.     t  u          u 

Nghiên cứu về quản lý đầu tư các CTXD bằng NV ngân sách 

NN nói chung và thực trạng quản lý đầu tư các CTXD bằng NV ngân 
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sách của TP Đà Nẵng n i riêng; Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện 

công tác quản lý đầu tư các CTXD bằng NV ngân sách của TP Đà 

Nẵng trong thời gian đến. 

       t     v       v           u 

 - Đối tượng nghiên cứu:  ông tác quản lý đầu tư các CTXD 

bằng NV ngân sách của TP Đà Nẵng  

 -  hạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về nội dung  uản lý 

đầu tư các CTXD (còn được gọi là các công trình hạ tầng xã hội) bằng 

NV ngân sách của TP Đà Nẵng từ năm 2009 đến 2015, đề xuất giải 

pháp hoàn thiện công tác quản lý đến năm 2020  

                        u 

Sử dụng phương pháp phân tích thống kê, phương pháp phân 

tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, phương pháp phân 

tích so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp để phân tích các vấn đề 

liên quan trong quản lý đầu tư các CTXD bằng NV ngân sách của TP 

Đà Nẵng.  

5            t   

Nội dung chính của luận văn gồm c  3 chương:  

 hương 1:  ơ sở lý luận về quản lý đầu tư các CTXD bằng 

NV ngân sách NN. 

 hương 2: Thực trạng quản lý đầu tư các CTXD bằng NV 

ngân sách của TP Đà Nẵng. 

 hương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu 

tư các CTXD bằng NV ngân sách của TP Đà Nẵng trong thời gian đến. 

6. T     u   t      u          u 
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CHƯƠNG 1 

CƠ S  LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ  ẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.1. MỘT SỐ VẤN  Ề VỀ  ẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ  ẦU TƯ 

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC  

        ầu t  các công trình xây dựng bằng nguồn v n 

ngân sách       ớc 

 a. Một số khái niệm 

 Dự án đầu tư XD là tập hợp các đề xuất c  liên quan đến việc 

sử dụng vốn để tiến hành hoạt động đầu tư XD để XD mới, sửa chữa, 

cải tạo CTXD nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình 

hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. 

 CTXD là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con 

người, vật liệu XD, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định 

vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần 

dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được XD theo thiết kế. 

Hoạt động đầu tư XD là quá trình tiến hành các hoạt động XD 

bao gồm XD mới, sửa chữa và cải tạo CTXD. 

 Hoạt động XD gồm lập quy hoạch XD, lập dự án đầu tư XD 

công trình, khảo sát XD, thiết kế XD, thi công XD, giám sát XD, quản 

lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào 

khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì CTXD và hoạt động khác có liên 

quan đến XD công trình. 

Hệ thống công trình hạ tầng xã hội bao gồm công trình y tế, 

văn hoá, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, 

công viên và công trình khác. 

VĐT công gồm vốn ngân sách NN, vốn công trái quốc gia, 
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vốn trái phiếu CP, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của NN, vốn từ nguồn thu 

để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách NN, các 

khoản vốn vay khác của địa phương để đầu tư  

b. Vai trò và đặc điểm của đầu tư các công trình xây dựng   

* Vai trò: Đầu tư các CTXD (thuộc hệ thống công trình hạ 

tầng xã hội) là hoạt động đầu tư chính của NN nhằm XD các cơ sở để 

phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu cho xã hội; Làm nền tảng để thu hút 

VĐT vào xã hội, phát triển các ngành nghề, các lĩnh vực trong nền 

kinh tế; Tạo công ăn việc làm và phát triển hoạt động sản xuất KD của 

các doanh nghiệp trong vùng; Tăng chi tiêu CP, tăng cầu hàng hoá 

trong quá trình đầu tư trong tổng cầu, kích thích tăng trưởng và phát 

triển kinh tế. 

*  ặ    ểm: 

- Đầu tư XD công trình được thực hiện trên đất đai, chịu sự ảnh 

hưởng của nền địa chất, điều kiện thời tiết khí hậu và các yếu tố tự nhiên. 

-  ông trình được XD sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến 

môi trường xung quanh về nhiều mặt; Có mức VĐT lớn, thời gian 

thực hiện đầu tư c  thể kéo dài qua nhiều năm, nguồn VĐT chủ yếu từ 

ngân sách NN. 

- Quản lý đầu tư  TXD phải được thực hiện chặt chẽ từ khi 

lập dự án đến khi kết thúc đầu tư hoàn thành bàn giao đưa công trình 

của dự án vào sử dụng. 

c. Nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng  

NV ngân sách NN là nguồn chính để đầu tư XD các CTXD.  

1.1.2. Quả   ý  ầu t      công trình xây dựng bằng nguồn 

v n ngân sách       ớc  

 a. Khái niệm: Quản lý đầu tư XD các dự án, công trình là quá 
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trình tác động liên tục, có tổ chức, c  định hướng trên cơ sở thi hành 

các quy định của pháp luật vào quá trình đầu tư XD các dự án đầu tư, 

được đảm bảo thực hiện bởi hệ thống các cơ quan hành chính NN, 

bằng hệ thống đồng bộ các biện pháp nhằm đạt được những mong 

muốn, yêu cầu từ dự án và hiệu quả kinh tế - xã hội cao trong những 

điều kiện cụ thể.  

b. Chủ thể quản lý và đối tượng quản lý 

* Ch  thể quản lý: là chủ đầu tư XD ( ĐT); là cơ quan, tổ 

chức được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách NN 

để thực hiện hoạt động đầu tư XD. 

*     t  ng quản lý: là VĐT công sử dụng cho hoạt động 

đầu tư XD (xét về mặt vốn); là bản thân dự án được đầu tư XD (xét về 

mặt hiện vật); là các cơ quan tổ chức thực hiện các công tác trong quá 

trình đầu tư XD theo trình tự các giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện 

dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử 

dụng (x t về mặt con người). 

c. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý đầu tư các công trình 

xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

- Dự án đầu tư XD được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ 

trương đầu tư; Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản 

lý NN, của người  Đ đầu tư,  ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư XD của dự án. 

- Quản lý thực hiện dự án phải phù hợp với loại NV sử dụng 

để đầu tư XD; Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự 

án, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư XD. 

- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy định 

của pháp luật về sử dụng vật liệu XD; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử 

dụng công trình thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật, người cao 

tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa 
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học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt 

động đầu tư XD. 

- Bảo đảm XD đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với 

các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác; bảo đảm công 

khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư XD. 

d. Hình thức tổ chức quản lý 

Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư XD chuyên ngành; BQL dự 

án đầu tư XD khu vực; BQL dự án đầu tư XD một dự án; Thuê tư vấn 

quản lý dự án;  ĐT sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc c  đủ 

điều kiện năng lực để tự quản lý. 

e. Ý nghĩa của quản lý đầu tư các công trình xây dựng bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Quản lý đầu tư các CTXD tốt sẽ làm cho việc sử dụng VĐT 

công đạt hiệu quả cao, góp phần thay đổi bộ mặt các địa phương, c  

tác động lớn đến việc kích thích tổng cầu tạo ra sự tăng trưởng và phát 

triển cho nền kinh tế.  

1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯ NG  ẾN QUẢN LÝ  ẦU TƯ 

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.2       u ki n tự nhiên 

Vì điều kiện tự nhiên của từng vùng miền có ảnh hưởng đến toàn 

bộ CTXD, nên ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý đầu tư các  TXD  

 1.2 2   ặ    ểm kinh t  - xã hội c    ị         

Các dự án đầu tư  TXD phải dựa trên các chính sách đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong từng giai đoạn. 

Địa phương c  nền kinh tế phát triển sẽ có nhiều nguồn lực hơn để đầu 

tư các CTXD. Năng lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhà 

thầu thi công và các đơn vị liên quan là các yếu tố  Đ chất lượng và 
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hiệu quả của công tác quản lý đầu tư. 

1.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ  ẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY 

DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.3.1. Quản lý vi c lập và thực hi n k  ho ch v    ầu t  

xây dựng  

Kế hoạch VĐT ngân sách NN được lập cho từng dự án đầu tư 

các CTXD và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo thời hạn kế 

hoạch: kế hoạch trung hạn (05 năm) và kế hoạch hàng năm, làm cơ sở 

cho KBNN các cấp giải ngân VĐT các  TXD  

1.3.2. Quản lý xây dựng theo quy ho ch xây dựng  

Quản lý đầu tư các CTXD bằng NV ngân sách NN phải tuân 

theo quy hoạch XD đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

1.3.3. Quản lý  ầu t  công trình xây dựng theo trình tự 

 ầu t  xây dựng  

Trình tự đầu tư XD c  03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện 

dự án và kết thúc XD đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. 

a. Quản lý chuẩn bị dự án đầu tư 

 ĐT hoặc các B L (được giao nhiệm vụ làm  ĐT) tổ chức 

đấu thầu hoặc chỉ định thầu để lập dự án đầu tư; gồm có lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư XD. Quản lý chuẩn bị dự án đầu tư được thực hiện 

theo pháp luật về đầu tư công và XD. 

b. Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng  

* Quản lý khảo sát xây dựng:  ĐT hoặc các B L (được 

giao nhiệm vụ làm  ĐT) thực hiện quản lý khảo sát XD theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công và XD. 

* Quản lý thi t k  xây dựng:  ĐT hoặc các B L (được giao 

nhiệm vụ làm  ĐT) thực hiện quản lý thiết kế XD, lưu trữ hồ sơ thiết 

kế XD theo quy định của pháp luật về đầu tư công và XD, pháp luật về 
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lưu trữ hồ sơ  TXD  

* Quản lý giấy phép xây dựng : Các CTXD phải được cơ 

quan NN cấp giấy phép XD theo quy định của pháp luật về XD. 

* Quả   ý  ô   t    ấu thầu: Các  ĐT hoặc các B L (được 

giao nhiệm vụ làm  ĐT) chọn lựa các nhà thầu đủ năng lực để ký hợp 

đồng XD.  ác cơ quan chuyên môn kiểm tra giám sát hoạt động đấu 

thầu, chỉ định thầu và quản lý hợp đồng XD của  ĐT theo pháp luật 

về đấu thầu. 

* Quản lý thi công xây dựng công trình:  

Nội dung của quản lý thi công XD công trình bao gồm:  

- Quản lý chất lượng XD công trình: (theo mục 1.3.4) 

- Quản lý tiến độ thi công XD công trình: CTXD trước khi 

triển khai phải có tiến độ thi công XD cho từng gói thầu và tiến độ 

tổng thể của dự án đã được phê duyệt.  ĐT hoặc các B L (được giao 

nhiệm vụ làm  ĐT) c  trách nhiệm theo dõi, quản lý và trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tiến độ thi công XD.  

- Quản lý khối lượng thi công XD công trình: Khối lượng thi 

công XD được tính toán, xác nhận giữa  ĐT, nhà thầu thi công XD, tư 

vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công của từng hợp đồng 

XD và được kiểm tra, đối chiếu với khối lượng của thiết kế - dự toán 

được duyệt. 

- Quản lý chi phí đầu tư XD: CP quy định chi tiết về quản lý 

chi phí đầu tư XD.  ĐT chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư XD 

và sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án theo quy định 

của Bộ Tài chính.  

- Quản lý hợp đồng XD: Quản lý hợp đồng XD do các  ĐT 

hoặc các B L (được giao nhiệm vụ làm  ĐT) thực hiện theo pháp 

luật về XD, về hợp đồng và đấu thầu. 

- Quản lý an toàn lao động, môi trường XD:  
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+ Quản lý an toàn lao động trên công trường XD. 

+ Quản lý môi trường XD. 

- Nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng: CTXD 

được đưa vào khai thác sử dụng khi đã XD hoàn chỉnh và nghiệm thu 

đạt yêu cầu chất lượng. 

c. Quản lý   t th c     dựng đưa c ng tr nh của dự án vào 

 hai thác    d ng 

- Quyết toán hợp đồng XD. 

- Bảo hành CTXD. 

1.3.4. Quản lý chất    ng và bảo trì công trình xây dựng  

a. Quản lý chất lượng công trình xây dựng   

 ĐT có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng CTXD phù 

hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, 

quy mô và nguồn VĐT. Nhà thầu phải tự quản lý chất lượng các công 

việc XD do mình thực hiện.  ác cơ quan chuyên môn về XD hướng 

dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng CTXD, kiến nghị và xử lý 

phạt vi phạm về chất lượng CTXD. 

b. Bảo trì công trình xây dựng  

Quy trình bảo trì được lập và phê duyệt trước khi đưa CTXD 

vào khai thác sử dụng. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công 

trình có trách nhiệm bảo trì CTXD, máy móc và thiết bị công trình. 

c. Dừng khai thác, s  d ng công trình xây dựng  

Khi CTXD hết hạn sử dụng và hư hại, chủ quản lý sử dụng 

hoặc cơ quan NN có thẩm quyền phải ra  Đ dừng khai thác, sử dụng.  

1.3.5. Quản lý g    s t v            ầu t  

Đối với các CTXD sử dụng vốn ngân sách NN, cơ quan NN 

có thẩm quyền thực hiện giám sát, đánh giá theo quy định của pháp 

luật về đầu tư công và XD, theo nội dung và tiêu chí đánh giá đã được 

phê duyệt và phải thực hiện giám sát của cộng đồng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ  ẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH  

XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA  

THÀNH PHỐ  À NẴNG 

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯ NG  ẾN QUẢN LÝ  ẦU TƯ 

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH THÀNH PHỐ  À NẴNG 

2         u ki n tự nhiên 

a. Vị trí địa lý: Với vị trí địa lý nằm ở duyên hải miền Trung, 

thuận lợi cho sự phát triển về mọi mặt, T  Đà Nẵng được chọn là TT 

phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của miền Trung và Tây Nguyên. 

Việc đầu tư các  TXD được đặc biệt chú trọng. 

b. Khí hậu: Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, nhiệt độ cao và ít biến động, có hai mùa là mùa khô từ tháng 1-9, 

mùa mưa từ tháng 10-12. Vào mùa khô nhiệt độ ngoài trời tăng cao 

nên phải thi công CTXD vào ban đêm  Vào mùa mưa thường xuyên có 

gió, bão kèm với lượng mưa lớn, mạch nước ngầm cao, gây ảnh hưởng 

tiêu cực đến việc thi công các CTXD.  

c. Đặc điểm về địa hình: Địa hình TP Đà Nẵng phức tạp là 

yếu tố gây kh  khăn cho việc quy hoạch và chọn địa điểm đầu tư các 

CTXD. 

2.1.2.  ặ    ểm v  kinh t  - xã hội c a thành ph     Nẵng 

a. Tình hình phát triển kinh t  xã hội của thành phố Đà 

Nẵng 

Bộ mặt đô thị Đà Nẵng với lối kiến trúc đã gần như đồng nhất 

thể hiện nổi bật lên tính hiện đại  Trong giai đoạn 2009 - 2015, TP Đà 

Nẵng đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc khai thác 

nguồn lực từ nhân dân, khai thác có hiệu quả quỹ đất để XD cơ sở hạ 



11 

tầng và chỉnh trang đô thị, có giải pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm 

trong đầu tư XD. 

b. Chính sách đầu tư phát triển kinh t  - xã hội của thành 

phố Đà Nẵng 

Với mục tiêu XD T  Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn theo 

hướng sinh thái của cả nước, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp 

theo hướng hiện đại trước năm 2020, là TT kinh tế - xã hội lớn của 

miền Trung và Tây Nguyên, hoạt động đầu tư XD và công tác quản lý 

đầu tư các CTXD ngày càng được chú trọng và hoàn thiện.  

c. Bộ máy quản lý và cơ ch  quản lý: TP Đà Nẵng là đơn vị 

đi đầu cả nước trong quản lý đầu tư các  TXD và cải cách hành chính. 

Công tác quản lý đầu tư các  TXD đạt hiệu quả cao. 

2.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2 2    Tì    ì    ầu t      công trình xây dựng bằng 

nguồn v n ngân sách c a thành ph     Nẵng 

Trong giai đoạn 2009 - 2015, các CTXD có tổng mức đầu tư 

lớn, kết cấu cao tầng, biệp pháp thi công phức tạp được đầu tư XD 

trong hầu hết các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá xã hội, 

quản lý NN,… Giá trị giải ngân VĐT các CTXD tăng dần từ 661 tỷ 

(19% so với tổng vốn VĐT) lên 1.497 tỷ (33% so với tổngVĐT). 

2 2 2   ó    ó       ầu t  các công trình xây dựng vào sự 

phát triển kinh t  - xã hội thành ph     Nẵng 

Hoàn thiện hệ thống các CTXD tăng chất lượng đào tạo của 

nền giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm s c và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân; góp phần phát triển văn hoá văn minh đô thị, thể dục 

thể thao quần chúng; làm thay đổi bộ mặt cảnh quan, thu hút khách du 

lịch, tạo hiệu ứng lan toả giúp phát triển các ngành nghề trong các lĩnh 

vực thương mại, du lịch, dịch vụ, ăn uống, giải trí,… 
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2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ  ẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH 

PHỐ  À NẴNG 

2.3.1. Quản lý k  ho ch v n và giải ngân v    ầu t  xây 

dựng  

a. Quản lý k  hoạch vốn đầu tư xây dựng  

 Kế hoạch VĐT sử dụng cho các CTXD chiếm tỷ trọng khoảng 

16% - 33%, tăng dần về giá trị và tỷ trọng trong tổng kế hoạch VĐT 

toàn TP Đà Nẵng. 

Bảng 2.5. Kế hoạch VĐT theo lĩnh vực đầu tư các CTXD bằng NV 

ngân sách TP Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2015: 

      

ĐVT: Tỷ đồng 

TT 
N    ,  ĩ   vự  

 ầu t  XD 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ướ  

2015 

1 Giáo dục đào tạo  122   108   116   130   151   144   241  

2 Y tế  35   125   126   204   480   58   282  

3 Thương mại - Du lịch  24   21   20   20   19   9   22  

4 Văn hoá - Thể thao - Xã hội  44   611   378   243   126   282   394  

5 
Khoa học -  ông nghệ - 

Môi trường 
 1   44   120   248   266   244   260  

6  uản lý NN   225   491   390   643   831   384   275  

7  uốc phòng - An ninh  26   42   79   86   27   14   65  

8 
 hi đầu tư XDCB các 

quận, huyện 
 44   44   44   70   70   120   125  

Tổng kế hoạch vốn các  TXD  519  1.485  1.272  1.643  1.969  1.254  1.664  

Tổng kế hoạch VĐT  3.306  4.677  5.561  6.251  7.291  3.387  4.979  

Tỷ trọng kế hoạch VĐT các  TXD 

so với tổng kế hoạch VĐT 
16% 32% 23% 26% 27% 37% 33% 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng) 
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b. Quản lý giải ngân vốn đầu tư xây dựng  

Giá trị giải ngân VĐT các CTXD chiếm tỷ trọng tăng dần từ 

19% đến 33% ở giai đoạn 2009 - 2015 trong tổng VĐT, chủ yếu tập 

trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá - thể thao - xã hội và quản lý 

NN. Giải ngân VĐT không kịp thời theo tiến độ do UBND T  Đà 

Nẵng phát hành thông báo vốn hàng tháng. 

Bảng 2.6. Giá trị giải ngân VĐT theo lĩnh vực đầu tư các CTXD bằng 

NV ngân sách TP Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2015 

      

ĐVT: Tỷ đồng 

TT 
N    ,  ĩ   vự  

 ầu t  XD 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ướ  

2015 

1 Giáo dục đào tạo  33   193   194   129   150   202   217  

2 Y tế  60   203   171   461   288   208   254  

3 Thương mại - Du lịch  21   50   27   19   15   25   20  

4 Văn hoá - Thể thao - Xã hội  436   709   344   140   119   298   354  

5 
Khoa học -  ông nghệ - 

Môi trường 
 14   78   109   244   233   286   234  

6  uản lý NN  83   119   140   563   597   515   248  

7  uốc phòng - An ninh  14   48   75   53   14   24   59  

8 
 hi đầu tư XDCB các quận, 

huyện 
 -   44   44   70   70   126   113  

Tổng giá trị vốn giải ngân cho các 

CTXD 
 661  1.443  1.105  1.679  1.486  1.685  1.497  

Tổng giá trị giải ngân VĐT  3.511  6.346  7.459  6.986  5.010  5.092  4.481  

Tỷ trọng vốn giải ngân cho các 

 TXD so với tổng VĐT 
19% 23% 15% 24% 30% 33% 33% 

     (Nguồn: KBNN Đà Nẵng) 
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2.3.2. Quản lý xây dựng theo quy ho ch xây dựng  

 Giai đoạn 2011 - 2014 đã phê duyệt 1 638 đồ án kiến trúc quy 

hoạch. TP thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư các CTXD theo quy 

hoạch XD. 

2.3.3. Quản lý dự     ầu t  xây dựng theo trình tự  ầu t  

a. Quản lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giai đoạn 2009 - 2015, 

các dự án chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền cho ph p đầu tư đạt 

tỷ lệ 89%, giá trị giải ngân đạt khoảng 83% kế hoạch vốn bố trí hàng 

năm  Tính khả thi của các dự án đầu tư ngày càng cao  

b. Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng   

* Quản lý khảo sát xây dựng: Tại TP Đà Nẵng hiện nay, các 

nhà thầu tư vấn khảo sát XD ít và năng lực chuyên môn cũng như máy 

móc, thiết bị phục vụ cho công tác khảo sát còn thiếu, dẫn đến tình 

trạng kết quả khảo sát chưa đạt chất lượng mong muốn. 

* Quản lý thi t k  xây dựng: Hầu hết các CTXD được đầu tư 

bằng NV ngân sách T  Đà Nẵng đều phải tiến hành điều chỉnh tổng 

mức đầu tư và điều chỉnh thiết kế - dự toán. Đây cũng là nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng chậm tiến độ thi công, thanh toán và  quyết toán 

VĐT hoàn thành CTXD bị chậm trễ. 

* Quản lý giấy phép xây dựng: Tất cả các CTXD được đầu 

tư bằng NV ngân sách TP Đà Nẵng đều được cấp giấy phép XD.  

* Quả   ý  ô   t    ấu thầu: Tỷ lệ giảm thầu trong giai đoạn 

2009 - 2015 tương đối thấp, nằm trong khoảng từ 2% đến 5% so với 

tổng giá trị dự toán được duyệt của các gói thầu. Hầu hết các hợp đồng 

đều được điều chỉnh tăng so với giá trị trúng thầu hoặc chỉ định thầu 

ban đầu. 

* Quản lý thi công xây dựng công trình:  

Nội dung của quản lý thi công XD công trình bao gồm: 

- Quản lý chất lượng XD công trình: (mục 2.3.4) 



15 

- Quản lý tiến độ thi công XD công trình: Qua kết quả khảo 

sát 30  TXD được đầu tư bằng NV ngân sách T  Đà Nẵng, cho thấy 

tỷ lệ công trình chậm tiến độ tương đối cao (47%).  

- Quản lý khối lượng thi công XD công trình: 

Giai đoạn 2009 - 2015, T  Đà Nẵng đã giải ngân VĐT cho 

các  TXD đầy đủ và kịp thời. Giá trị khoảng 10% còn lại được xem là 

nợ đọng XDCB, vì thế cần đẩy nhanh công tác quyết toán VĐT hoàn 

thành CTXD. 

Bảng 2.11. Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành các CTXD theo 

lĩnh vực đầu tư bằng NV ngân sách TP Đà Nẵng giai đoạn  

2009-2015 

       

ĐVT: Tỷ đồng 

TT 
N    ,  ĩ   vự   ầu 

t  XD 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ướ  

2015 

1 Giáo dục đào tạo  37   218   216   144   166   225   242  

2 Y tế  66   228   195   511   319   236   279  

3 Thương mại - Du lịch  23   58   30   21   17   28   22  

4 
Văn hoá - Thể thao - 

Xã hội 
 484   787   381   155   132   330   390  

5 
Khoa học - Công 

nghệ - Môi trường 
 16   86   121   270   258   315   259  

6  uản lý NN  92   133   155   622   662   568   278  

7 
 uốc phòng - An 

ninh 
 16   53   83   59   16   26   65  

8 
 hi đầu tư XDCB 

các quận, huyện 
 -   48   48   77   77   139   124  

A 
Giá trị khối lượng 

hoàn thành  
 734   1.609   1.229   1.860   1.648   1.866   1.659  

B Giá trị giải ngân VĐT 661  1.443  1.105   1.679   1.486   1.685   1.497  

Tỷ lệ chênh lệch  9,97% 10,31% 10,10% 9,72% 9,79% 9,69% 9,73% 

 (Nguồn: KBNN Đà Nẵng) 
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- Quản lý chi phí đầu tư XD: Công tác giải ngân VĐT trong 

giai đoạn từ 2009 - 2015 khá cao và thường thanh toán đủ 90% giá trị 

khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng được nghiệm thu. 

- Quản lý hợp đồng XD: Quản lý hợp đồng XD đảm bảo thực 

hiện đúng nội dung trong hợp đồng các thoả thuận trong hợp đồng. 

 uy định về thanh toán VĐT hiện nay của TP Đà Nẵng còn bất cập 

trong việc tạm ứng VĐT so với Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011 của Bộ Tài chính. 

- Quản lý an toàn lao động, môi trường XD: Công tác quản lý 

an toàn lao động, môi trường XD tương đối tốt. 

- Nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng: Sau khi 

công trình hoàn thành sẽ được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.  

c. Quản lý   t th c     dựng đưa c ng tr nh của dự án vào 

 hai thác    d ng 

* Quy t toán h    ồng xây dựng:  ĐT hoặc các B L (được 

giao nhiệm vụ làm  ĐT) phối hợp với nhà thầu lập hồ sơ quyết toán 

VĐT. Số lượng và giá trị các CTXD chậm nộp quyết toán đang giảm 

dần. 

* Bảo hành công trình xây dựng: Các  ĐT hoặc các BQL 

(được giao nhiệm vụ làm  ĐT) kiểm tra, xem x t thường xuyên và 

yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành CTXD. 

2.3.4. Quản lý chất    ng và bảo trì công trình xây dựng  

Quản lý chất lượng CTXD được thực hiện xuyên suốt quá 

trình đầu tư các  TXD  

a. Phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây 

dựng  

Sở XD là đơn vị thống nhất quản lý NN về chất lượng CTXD 

trên địa bàn TP Đà Nẵng; UBND các quận, huyện quản lý chất lượng 

CTXD do UBND các quận huyện làm  ĐT và cấp giấy phép XD. 
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b. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây 

dựng    

- Trách nhiệm của Sở XD. 

- Trách nhiệm của UBND các quận, huyện. 

c. X  lý vi phạm 

Sở XD và UBND các quận, huyện theo dõi, kiểm tra sự tuân 

thủ và các xử lý vi phạm về quản lý chất lượng CTXD. 

d. Thực trạng quản lý chất lượng công trình xây dựng  

Công tác kiểm định chất lượng CTXD và đảm bảo điều kiện 

an toàn chịu lực của các hạng mục công trình được thực hiện đúng quy 

định của pháp luật. Các  ĐT hoặc các B L (được giao nhiệm vụ làm 

 ĐT) phối hợp với các cơ quan Thanh tra và Kiểm toán để kiểm tra, 

thanh tra và kiểm toán các CTXD định kỳ hàng năm, đảm bảo quản lý 

tương đối tốt chất lượng CTXD. 

Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng CTXD còn một số hạn 

chế, sai sót: Công tác thẩm định giá thiết bị công trình được thực hiện 

chưa đầy đủ; Hồ sơ quyết toán VĐT vẫn còn bị cắt giảm về khối 

lượng, giá trị khi thẩm tra và phê duyệt quyết toán VĐT hoàn thành; 

một số CTXD chưa lập quy trình bảo trì.   

2.3.5. Quả   ý      s t v            ầu t   

 Công tác giám sát và đánh giá đầu tư của TP Đà Nẵng được 

thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên có sự chồng chéo giữa các 

cơ quan chuyên môn nên đôi khi nảy sinh việc chậm xử lý các vấn đề 

phát sinh của CTXD; thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư cộng đồng 

chưa tốt.  
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

 ẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ  À NẴNG 

     CƠ S  CỦA CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. K  ho ch phát triển kinh t  - xã hội, qu c phòng - an 

ninh 05  ă  20 6 - 2020 c a thành ph     Nẵng 

 a. M c tiêu tổng quát: XD TP trở thành một trong những đô 

thị lớn của cả nước, một TT kinh tế - xã hội lớn của miền Trung và 

Tây Nguyên, cơ bản trở thành TP công nghiệp theo hướng hiện đại 

trước năm 2020. 

b. Các chỉ tiêu chủ y u: 

- Tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá 

so sánh 2010) ước đạt 6-8%/năm (theo phương pháp giá cơ bản). 

GRD  bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 4.500-5.000 USD. 

- Tổng thu ngân sách NN trên địa bàn tăng 5-6%/năm. Tổng 

VĐT phát triển tăng 10-11%/năm. 

    2   ị     ớng và m   t  u  ầu t      công trình xây 

dựng c a thành ph     Nẵ        ă  2020 

a. Tăng cường quản lý, điều hành thu chi ngân sách: Tăng 

cường biện pháp quản lý thu chi ngân sách. Phấn đấu tổng thu ngân 

sách NN giai đoạn 2016 - 2020 tăng 5 - 6%/năm  

b. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và 

quản lý đ  thị; ti p t c đầu tư hoàn thiện k t cấu hạ tầng đ  thị 

nhanh, đồng bộ, hiện đại, theo hướng sinh thái: 

Thực hiện điều chuyển, giảm, giãn tiến độ và chuyển đổi hình 

thức đầu tư một số  TXD để làm giảm gánh nặng cho ngân sách NN. 

Triển khai quản lý thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển 
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kinh tế xã hội, không gian kiến trúc và môi trường đô thị TP đến 2020. 

XD chương trình phát triển nhà ở và các công trình văn h a, giáo dục, y 

tế…  

c. Ti p t c đầu tư xây dựng, xã hội hóa cơ  ở vật chất kỹ thuật 

thương mại theo hướng văn minh, hiện đại : 

Tập trung phát triển một số TT thương mại hiện đại phục vụ tốt 

hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và khách du lịch.  

e. Đầu tư phát triển mạnh các lĩnh vực văn hóa: 

Tập trung đầu tư XD và hoàn thiện các công trình văn h a - thể 

thao trọng điểm. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, 

công trình văn h a, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, trùng tu, tu bổ 

các di tích; gắn việc tôn tạo, nâng cấp các công trình văn hoá và tổ chức 

các lễ hội với việc phát triển du lịch.  

f. Phát triển giáo d c và đào tạo, trong đó phát triển nhanh 

nguồn nhân lực chất lượng cao: Đôn đốc việc triển khai XD các 

 TXD trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phấn đấu đưa Đà Nẵng trở 

thành TT đào tạo lớn, chất lượng cao của khu vực miền Trung. 

3.1.3. Một s  tồn t i, h n ch  trong quả   ý  ầu t       ô   

trình xây dựng bằng nguồn v n ngân sách c a thành ph     Nẵng 

a. Quản lý việc lập và thực hiện k  hoạch VĐT 

Điều chỉnh kế hoạch VĐT chưa kịp thời ; Phát hành thông báo 

vốn hàng tháng làm chậm việc giải ngân vốn theo tiến độ thi công ; 

Thực hiện xã hội hoá các CTXD còn chậm. 

b. Quản lý dự án đầu tư theo tr nh tự đầu tư 

* Quản lý chuẩn bị dự     ầu t  : Năng lực của nhà thầu tư 

vấn còn hạn chế;  hưa xử phạt vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp. 

* Quản lý thực hi n dự     ầu t  : 

- Quản lý khảo sát xây dựng 

- Quản lý thiết kế xây dựng 
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- Quản lý công tác đấu thầu 

- Quản lý thi công xây dựng công trình : 

+ Quản lý tiến độ thi công xây dựng 

+ Quản lý khối lượng thi công xây dựng 

+ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

+ Quản lý hợp đồng xây dựng 

* Quản lý k t thúc xây dự        ô   trì     a dự án vào 

khai thác sử d ng 

c. Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 

Việc lập quy trình bảo trì CTXD còn thiếu s t  Trình độ cán bộ 

quản lý còn một số hạn chế và cần được nâng cao thường xuyên liên tục 

cả về lý thuyết và thực tế  UBND T  Đà Nẵng cần ban hành các quy 

định xử phạt các sai phạm đối với các hành vi sai phạm và gây lãng phí 

về quản lý trong công tác lập dự án, thiết kế, khảo sát,… 

d. Quản lý giám  át và đánh giá đầu tư 

Còn sự chồng ch o trong giám sát và đánh giá đầu tư của các cơ 

quan chuyên môn   hưa triển khai sâu rộng công tác giám sát và đánh 

giá đầu tư của cộng đồng.  

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ  ẦU TƯ 

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN 

SÁCH THÀNH PHỐ  À NẴNG 

3.2.1. Hoàn thi n quản lý vi c lập k  ho ch v n và giải 

ngân v    ầu t  xây dựng 

VĐT theo kế hoạch vốn đã được phê duyệt, bỏ qua bước phát 

hành thông báo vốn để giải ngân VĐT nhanh ch ng và kịp thời. 

UBND T  Đà Nẵng cân đối ngân sách và phê duyệt các dự án có tổng 

mức đầu tư phù hợp, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời. 

Về thực hiện tái cơ cấu đầu tư công: Chỉ nên tập trung VĐT 

cho các công trình trọng điểm; cần đa dạng hoá các hình thức đầu tư, 
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tạo môi trường đầu tư thông thoáng, c  chính sách ưu đãi và thu hút 

các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các  TXD và giảm tỷ trọng của 

đầu tư công trong tổng VĐT toàn TP.  

3.2.2. Hoàn thi n quản lý  ầu t  xây dựng theo trình tự 

 ầu t  

a. Quản lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Chọn lựa nhà thầu tư 

vấn (thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu) đảm bảo đủ năng lực thực 

hiện công tác lập dự án đầu tư  Sở Kế hoạch và Đầu tư cần thẩm định 

dự án kỹ lưỡng hơn  UBND T  Đà Nẵng cần ban hành quy định xử 

phạt đối với các nhà thầu tư vấn lập dự án có dự án đầu tư điều chỉnh 

tổng mức nhiều lần. 

b. Quản lý thực hiện dự án đầu tư 

* Quản lý thi t k  xây dựng: Chọn lựa nhà thầu đủ năng lực 

lập thiết kế - dự toán CTXD. Xử phạt vi phạm trách nhiệm nghề 

nghiệp trong công tác tư vấn  Nâng cao năng lực tư vấn thiết kế cho 

người lao động trong lĩnh vực này. 

*  Quản lý khảo sát xây dựng: Chọn lựa nhà thầu đủ năng 

lực khảo sát XD. Xử phạt vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong công 

tác tư vấn   ác  ĐT hoặc các B L (được giao nhiệm vụ làm  ĐT) 

giám sát thi công cần phát hiện kịp thời và thay đổi biện pháp thi công 

theo hồ sơ khảo sát không phù hợp với thực địa.  

* Quả   ý  ô   t    ấu thầu: UBND T  Đà Nẵng nên chỉ đạo 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát chặt chẽ hơn nữa công tác thẩm 

định kết quả đấu thầu và chỉ định thầu, thường xuyên tổ chức đấu thầu 

rộng rãi trong nước và quốc tế để tăng tỷ lệ giảm thầu, tiết kiệm VĐT cho 

ngân sách TP và lựa chọn được nhà thầu c  năng lực tốt. 

* Quản lý thi công xây dựng công trình: 

- Quản lý tiến độ thi công XD: Các  ĐT hoặc các B L (được 

giao nhiệm vụ làm  ĐT) thường xuyên kiểm tra xử lý các vướng mắc, 
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phải báo cáo cụ thể nguyên nhân chậm tiến độ, loại trừ thời gian chậm 

tiến độ do yếu tố khách quan và đề xuất xử phạt tiến độ theo hợp đồng 

đã ký với các nhà thầu; điều chỉnh bổ sung các công việc phát sinh kịp 

thời, làm cơ sở để điều chỉnh tiến độ thi công các CTXD phù hợp với 

tình hình thực tế, tạo điều kiện cho các nhà thầu thực hiện tốt các hợp 

đồng đã được ký kết.  

- Quản lý khối lượng thi công XD: Đào tạo về chuyên môn, 

nghiệp vụ chuyên sâu cho các công chức, viên chức và người lao động 

trong lĩnh vực quản lý đầu tư các  TXD;  triển khai các phương pháp 

quản lý, bóc tách khối lượng mới; rà soát hồ sơ quyết toán chặt chẽ, 

đảm bảo nghiệm thu thanh toán và quyết toán các khối lượng công 

việc thực tế đã được thi công tại CTXD. 

- Quản lý chi phí đầu tư XD: UBND TP Đà Nẵng cần ban 

hành các  Đ về chi phí đầu tư XD kịp thời với các văn bản pháp luật 

đã được ban hành của NN; lập định mức chi phí biện pháp thi công 

cho các nhà cao tầng, kết cấu phức tạp. Các  ĐT hoặc các B L (được 

giao nhiệm vụ làm  ĐT) chỉ thanh toán chi phí BQL và các chi phí tư 

vấn vừa đủ kinh phí hoạt động trong năm, không được để số dư tài 

khoản chi phí BQL tại kho bạc lớn. 

- Quản lý hợp đồng XD:  Các  ĐT hoặc các B L (được giao 

nhiệm vụ làm  ĐT) gia hạn thời gian hoàn thành hợp đồng kịp thời để 

đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng XD; đề xuất mức thưởng, phạt 

tương ứng với việc thực hiện hợp đồng XD của các nhà thầu. Lựa 

chọn hình thức hình thức hợp đồng phù hợp đối với từng gói thầu, điều 

chỉnh tăng giảm giá trị hợp đồng kịp thời. Cần đặc biệt chú ý đến công 

tác quản lý các hợp đồng XD đã ký kết với các nhà thầu nước ngoài. 

 c. Quản lý quy t toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây 

dựng: Tìm hiểu nguyên nhân, rà soát và phân loại các hồ sơ chậm 

quyết toán để đề xuất hướng xử lý thích hợp nhằm đẩy nhanh công tác 
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quyết toán VĐT; Lập và ban hành quy định khen thưởng và xử phạt 

chậm nộp hồ sơ quyết toán. 

 3.2.3. Hoàn thi n quản lý chất    ng công trình xây dựng  

 ác  ĐT hoặc các B L (được giao nhiệm vụ làm  ĐT) phải 

lập và phê duyệt quy trình bảo trì CTXD; tổ chức đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật và kinh 

nghiệm thực tế của nguồn nhân lực để quản lý đầu tư các  TXD ngày 

một tốt hơn. 

Lập và ban hành các quy trình quản lý chất lượng công tác 

XD, quy trình giám sát thi công XD, ban hành chế tài xử phạt các sai 

phạm đối với các hành vi gây lãng phí về quản lý nhằm nâng cao trách 

nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan. 

3.2.4. Hoàn thi n quản lý      s t v            ầu t  

UBND TP Đà Nẵng nên giao cho Sở XD chủ trì quản lý giám 

sát và đánh giá đầu tư; lập các quy trình giám sát và đánh giá đầu tư 

các CTXD, sau đ  triển khai sâu rộng trong các cơ quan chuyên môn 

và cộng đồng dân cư để nội dung đánh giá và giám sát đầu tư khách 

quan hơn. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại khu vực có CTXD chủ 

trì tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng, tập hợp ý kiến của 

nhân dân để phản ánh và kiến nghị lên cơ quan c  thẩm quyền chấn 

chỉnh kịp thời các nội dung sai phạm trong công tác quản lý đầu tư các 

CTXD. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Trong những năm qua, quy mô và giá trị đầu tư các CTXD của 

TP Đà Nẵng rất lớn, ổn định liên tục qua nhiều năm, công tác quản lý 

đầu tư các CTXD từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên, công tác 

quản lý đầu tư các  TXD vẫn còn các yếu tố tồn tại và sai sót. 

2. KIẾN NGHỊ 

Trong thời gian đến, UBND TP Đà Nẵng cần triển khai chỉ 

đạo áp dụng một số kiến nghị về giải pháp hoàn thiện công tác quản lý 

đầu tư các CTXD theo mục 3 2 đã nêu để hoàn thiện công tác quản lý 

đầu tư XD, góp phần tăng hiệu quả sử dụng VĐT ngân sách địa 

phương, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của 

TP Đà Nẵng, đáp ứng được yêu cầu trở thành thành phố TT về mọi 

mặt của miền Trung và Tây Nguyên./. 

 

 

 


