
 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

LÊ VĂN DŨNG 

 

 

 

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ  

NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÁC  

 DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM TRÊN  

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông 

Mã số: 60.58.02.05 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

 

 

Đà Nẵng – Năm 2016 



 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học:  PGS. TS. NGUYỄN QUANG ĐẠO 

 

 

 

 

Phản biện 1: TS. Trần Đình Quảng 

 

Phản biện 2: TS. Nguyễn Hồng Hải 

 

 

 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông họp 

tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 01 năm 2016. 

 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại:  

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 



1 

MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã tập trung 

đầu tư phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là công trình hạ 

tầng giao thông. Theo đó, hàng trăm dự án đã được đầu tư xây dựng, 

góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi về giao thông, mang lại nhiều lợi 

ích cho người dân, khắc phục thiên tai...Trong đó nhiều dự án đã 

được Lãnh đạo thành phố xác định là trọng điểm. Tuy nhiên, thực tế 

một số dự án trọng điểm vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, 

mức độ thành công thấp, chưa phát huy hiệu quả đầu tư trong quá 

trình khai thác ví dụ như dự án Công viên nước Đà Nẵng, Siêu thị Đà 

Nẵng, cầu Thuận Phước...  

Mặc dù vậy, đánh giá định lượng hiệu quả đầu tư là việc làm rất 

khó khăn, bởi ở nước ta hiện nay gần như chưa có dự án nào làm được 

điều này sau khi kết thúc vòng đời dự án. Vả lại còn khó khăn hơn khi 

đánh giá được nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thấp là từ đâu? Công tác 

quản lý dự án? Công tác thực hiện? hay khai thác vận hành? 

Là một người công tác trong lĩnh vực quản lý dự án, tác giả 

mong muốn rằng làm sao để có nhiều dự án trọng điểm được thành 

công và đạt được hiệu quả như mong đợi. Vì thế, tác giả chọn đề tài 

“Đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư 

các dự án giao thông trọng điểm” để thực hiện mong muốn của mình. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN VĂN 

+ Mục tiêu chung: Xây dựng và đề xuất một số giải pháp trong 

công tác quản lý nhằm mục tiêu xây dựng các dự án giao thông trọng 

điểm trên địa bàn thành phố theo hướng nâng cao và phát huy tốt 
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hiệu quả đầu tư. 

+ Mục tiêu cụ thể: 

- Làm rõ một số khái niệm có liên quan đến nội dung nghiên 

cứu 

- Thu thập, điều tra để đánh giá những nét lớn có liên quan đến 

nội dung nghiên cứu ở nước ta (tập trung chủ yếu ở thành phố Đà 

Nẵng) và một số nước trên thế giới. 

- Xây dựng và kiến nghị các nhóm giải pháp về quản lý nhằm 

nâng cao hiệu quả các dự án Giao thông trọng điểm ở TP. Đà Nẵng. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Căn cứ vào tình thực tế tại thành phố Đà Nẵng, kết hợp nghiên 

cứu lý thuyết gắn với lý luận thực tiễn để luận giải và phân tích theo 

ý tưởng của đề tài nêu trên. 

5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở đầu và phần Kết luận kiến nghị, luận văn gồm 

có 03 chương 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình. 

Chương 2: Thực trạng quản lý dự án và vấn đề nghiên cứu tại 

thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.  

Chương 3:  Xây dựng một số giải pháp về công tác quản lý 

nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án giao thông trọng điểm 

trong thời gian đến.  
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

  

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  

1.1.1. Về Dự án đầu tƣ 

Ở các phương diện khác nhau có thể dẫn đến các khái niệm 

khác nhau, chủ yếu là ở nội dung phân tích. Nhưng chung quy lại, dự 

án đầu tƣ xây dựng cần thể hiện được 4 yếu tố sau: 

1. Phải xác định được mục tiêu, mục đích cụ thể (về kinh tế - 

xã hội, về tài chính…); 

2. Phải xác định được hình thức tổ chức thực hiện (hoạt động 

của con người dưới các dạng khác nhau; 

3. Phải xác định được khoảng thời gian để thực hiện mục tiêu 

dự án  (tuổi vòng đời của dự án). 

4. Phải xác định được nguồn lực tài chính để tiến hành hoạt 

động đầu tư (tiền vốn, công sức, tải sản …); 

1.1.2. Về mục tiêu của dự án 

Mục tiêu đầu tƣ:  

Mục đích:  

1.1.3. Về Hiệu quả đầu tƣ 

Hiệu quả là quan hệ nhân quả của một hoạt động hoặc một quá 

trình trong không gian và thời gian xác định. Theo cách tiếp cận hệ 

thống, hiệu quả phản ánh mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của 

một quá trình với điều kiện xác định.  

Hiệu quả đầu tư: Là toàn bộ kết quả của mục tiêu đề ra được 

đặc trưng bằng các tiêu thức có tính chất định tính thể hiện ở các loại 

kết quả đạt được và bằng các chỉ tiêu định lượng là hiệu số giữa các 
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lợi ích đạt được và các chi phí bỏ ra của dự án [3]. Hiệu quả dự án 

đầu tư có thể phân loại như sau: 

* Phân loại về mặt định tính: 

*Phân loại về mặt định lượng: 

Hiệu quả tài chính  

Hiệu quả kinh tế xã hội  

1.1.4. Về Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 

Quản lý đầu tư xây dựng là quản lý Nhà nước về quá trình đầu 

tư và xây dựng từ bước xác định dự án đầu tư để thực hiện đầu tư và 

cả quá trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng đạt mục tiêu đã định. 

Vì vậy: Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, 

lãnh đạo và kiểm tra các công việc và nguồn lực để hoàn thành các 

mục tiêu đã định. 

1.2. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1.2.1. Mục tiêu (nhiệm vụ) của công tác quản lý dự án 

Mục tiêu của quản lý dự án là các công việc phải được hoàn 

thành theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng, trong phạm vi chi phí được 

duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi. 

Tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của dự án và phụ thuộc vào đặc 

điểm kinh tế - xã hội của từng quốc gia mà mỗi nước có mục tiêu quản 

lý dự án khác nhau. 

Trong đó, mục tiêu cơ bản của quản lý dự án là hoàn thành các 

công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong 

phạm vi ngân sách được duyệt và theo tiến độ thời gian cho phép. Ba 

mục tiêu này có quan hệ chặt chẽ với nhau, tầm quan trọng của từng 

mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với 

cùng một dự án, nhưng nói chung mục đích cuối cùng của việc quản 

lý dự án là làm sao đạt được kết quả tốt nhất đối với tất cả các mục 
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tiêu này. 

1.2.2. Vòng đời của Dự án  và quản lý vòng đời dự án 

a. Về khái niệm vòng đời của dự án 

b. Về quản lý vòng đời dự án 

1.2.3 Giới thiệu một số nội dung liên quan đến quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng công trình 

a. Các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến QLDA 

đầu tư XDCT 

b. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình 

Có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại dự án đầu tư.  

Trên cơ sở phân loại dựa trên tiêu chí chính là quy mô dự án 

kết hợp với việc xem xét đặc điểm riêng của từng ngành và các kết 

quả của dự án cùng với tầm quan trọng của chúng, Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định cụ thể phân loại các dự 

án đầu tư xây dựng công trình gồm có: Dự án quan trọng quốc gia, 

dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C.  

Như vậy, ta thấy trong việc phân loại dự án đầu tư hiện nay, tên 

gọi “Dự án trọng điểm” không được nêu đến, mặc dù thực tế nó được 

sử dụng ở rất nhiều nơi, nhiều ngành khác nhau. Do vậy vấn đề này đặt 

ra chúng ta cần phải có cái nhìn cụ thể hơn về “Dự án trọng điểm”? 

c. Nội dung quản lý dự án 

Quản lý dự án được tiến hành ở tất cả các giai đoạn của chu 

trình dự án. Tuỳ theo chủ thể quản lý dự án mà quản lý dự án phân 

thành: quản lý vĩ mô dự án và quản lý vi mô dự án 

* Quản lý kinh phí dự án 

* Quản lý tiến độ thực hiện dự án 

* Quản lý chất lượng công trình 
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d. Các hình thức quản lý dự án 

Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP chỉ có hai 

hình thức quản lý dự án đó là: CĐT trực tiếp quản lý dự án và CĐT 

thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án:  

*. Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án: 

*. Hình thức CĐT thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án 

e. Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

Theo các quy định pháp luật hiện hành, có thể tóm tắt các giai 

đoạn thực hiện của một dự án theo bảng 1.1 

Bảng 1.1. Các giai đoạn một dự án đầu tư xây dựng 

Chuẩn bị dự án 

(chuẩn bị đầu tƣ) 

Xây dựng  dự án 

(thực hiện đầu tƣ) 

Khai 

thác  

sản 

phẩm 

đầu tƣ 

Nghiên 

cứu cơ 

hội đầu 

tư để 

hoàn 

thành 

dự án 

Điều tra, 

khảo sát, 

chọn địa 

điểm để 

xây dựng  

Lập và 

thẩm 

định 

dự án 

đầu tư  

Quyết 

định đầu 

tư, làm 

các công 

việc chuẩn 

bị triển 

khai dự án  

Thiết 

kế và 

thẩm 

định 

thiết kế 

Đấu 

thầu và 

đàm 

phán 

các hợp 

đồng 

Thi công 

xây dựng, 

giám sát 

thi công 

xây dựng  

Kết 

thúc 

xây 

dựng, 

bàn 

giao sử 

dụng   

Khai 

thác vận 

hành sản 

phẩm 

của dự 

án. 

Trình tự triển khai chi tiết các giai đoạn xem tài liệu [9] 

Nhận xét:  

- Công tác quản lý đầu tư đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn 

nhiều tồn tại cơ bản như: Nhiều công trình hiệu quả đầu tư thấp, đầu tư 

dàn trải dẫn đến nợ đọng vốn, công tác đánh giá kinh tế đầu tư chưa 

đáp ứng được yêu cầu. 

f. Các quy định về đánh giá dự án đầu tư xây dựng 

Đánh giá dự án là quá trình xác định, phân tích một cách có hệ 

thống và khách quan các kết quả, mức độ hiệu quả và các tác động, 

mối liên hệ của dự án trên cơ sở các mục tiêu của chúng. 
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Việc đánh giá dự án có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở cung cấp 

thông tin cần thiết để chủ đầu tư đưa ra quyết định có nên đầu tư hay 

không; là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét cấp phép 

đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn Nhà nước hoặc quyết định 

đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước; là cơ sở quan trọng để 

cơ quan tài trợ vốn quyết định việc tài trợ vốn cho dự án. 

Qua một số trích dẫn nêu trên ta thấy, lợi ích của dự án được 

đánh giá thông qua các chỉ tiêu hiệu quả về mặt tài chính và các chỉ 

tiêu hiệu quả về mặt kinh tế xã hội. 

Việc đánh giá dự án sẽ giúp chúng ta trả lời được các câu hỏi: 

Đầu tư dự án này có lợi hay không? Lợi lớn hay lợi nhỏ? Lợi ích trước 

mắt hay lâu dài? Ai là người có lợi? Người bỏ vốn được lợi gì? Nhà 

nước được lợi gì? Xã hội được lợi gì?Đầu tư dự án có hại gì ?  

Các chỉ tiêu đánh giá cụ thể về hiệu quả tài chính và hiệu quả 

kinh tế xã hội được trình bày ở phần Phụ lục 1.1 

Nhận xét: 

Về quản lý Nhà nước đối với công tác đánh giá  dự án đầu tư: 

- Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy tạo ra khung 

pháp lý khá đầy đủ trong việc thực hiện quản lý và đánh giá lợi ích 

đầu tư xây dựng. Nhờ đó công tác tính toán, đánh giá lợi ích ở bước 

lập dự án đầu tư đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều 

tồn tại, nhiều công trình chỉ dừng lại ở bước tính toán một số chỉ tiêu 

theo quy định nhưng chưa thực hiện bước đánh giá, công tác đánh 

giá lợi ích đầu tư xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này sẽ 

được làm rõ hơn ở phần phân tích đánh giá một số dự án đã thực hiện 

được trình bày ở chương 2. 

- Các quy định về đánh giá đầu tư hiện nay còn chung chung, 

mức độ đánh giá và nội dung đánh giá không được quy định cụ thể. 
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Bên cạnh đó, các khái niệm và phạm vi công việc của công tác đánh 

giá lợi ích dùng trong các quy định còn chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều 

cách hiểu khác nhau khi áp dụng.  

 Như vậy có nghĩa là các dự án có nguồn vốn nhà nước < 50% 

(<30%) là không cần đánh giá kinh tế dự án? Các dự án nguồn vốn 

khác (ngoài Nhà nước) thì không cần đánh giá kinh tế? 

1.3. KHÁI NIỆM VỀ “DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM” 

Như đã nói trên, trong các văn bản pháp quy, thuật ngữ “Dự án 

trọng điểm” không có trong khung phân loại dự án. Nhưng qua tìm 

hiểu tác giả luận văn nhận thấy, thuật ngữ “Dự án trọng điểm” được 

dùng rất  nhiều, ở khắp các bộ ngành, địa phương. Và thực tế thuật 

ngữ dự án trọng điểm cũng có thể hiểu dưới nhiều thuật ngữ tương 

đương như dự án quan trọng, dự án ưu tiên, dự án bền vững v.v. Đến 

nay vẫn chưa có một quy định nào mang tính pháp quy liên quan đến 

giải thích “Dự án trọng điểm” là gi? Tiêu chí nào? Tính chất nào 

được gọi là “DA trọng điểm”? 

Dưới đây tác giả luận văn muốn tìm hiểu và làm rõ thêm về 

thuật ngữ “Dự án trọng điểm” thông qua một số tài liệu có liên quan 

như sau: 

1.3.1. Theo Nghị quyết số 49/2010/QH12 Quốc hội khóa XII  

1.3.2. Tại một số tỉnh thành phố ở Việt Nam  

1.3.3. Ở Thành phố Đà Nẵng  

1.3.4. Theo một số tổ chức và quốc gia trên thế giới 

Qua tổng hợp nội dung trên chúng ta thấy một vấn đề đặt ra là 

dự án trọng điểm thường mang tính chất quan trọng về kinh tế - xã 

hội – dân sinh, có vốn đầu tư lớn, do đó sẽ có thách thức và cơ hội 

lớn. Nếu không làm rõ thì rất dễ xảy ra những hệ lụy sau khi triển 

khai như: Rủi ro, ngộ nhận và không loại trừ những sai lầm khi ra 
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quyết định. Tuy nhiên, để làm rõ khái niệm này cũng không phải là 

dễ dàng. Qua nội dung tìm hiểu đã nêu, tác giả luận văn tạm đưa ra 

khái niệm về “ Dự án trọng điểm”  là dự án theo từng chuyên ngành 

hoặc đa ngành có quy mô lớn, tính chất phức tạp, có ảnh hưởng lớn 

đến môi trường, đời sống dân sinh, nằm trong quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch ngành, lĩnh vực, có sức 

lan toả, kích thích phát triển kinh tế vùng, thu hút các dự án đầu tư 

phát triển đô thị, công nghiệp, tạo động lực cho phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương nơi dự án được hình thành. 

Trên cơ sở những phân tích có thể phân dự án trọng điểm 

thành các nhóm sau: 

- Nhóm 1: các dự án có tính bức thiết liên quan đến an sinh xã 

hội (xóa đói, giảm nghèo, ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên 

tai…) 

- Nhóm 2: các dự án đặc thù liên quan đến quốc phòng, an 

ninh. 

- Nhóm 3: các dự án chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội vùng, địa phương, có sức lan toả, lôi kéo, kích thích các lĩnh vực 

khác phát triển. 

1.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ VẤN ĐỀ 

 NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

TRONG THỜI GIAN QUA 
  

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.2. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC CƠ 

QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CẤP THÀNH PHỐ VỀ LĨNH 

VỰC ĐẦU TƢ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG 

2.2.1. Tổng hợp những văn bản pháp quy liên quan về 

quản lý đầu tƣ xây dựng do thành phố Đà Nẵng ban hành 

2.2.2. Giới thiệu sơ lƣợc chức năng, nhiệm vụ của UBND 

thành phố và các Sở liên quan đến quản lý dự án 

a. Chức năng và nhiệm vụ của UBND thành phố Đà Nẵng 

b. Chức năng và nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải 

c. Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

d. Chức năng và nhiệm vụ của Sở Tài chính 

e. Chức năng và nhiệm vụ của Sở Xây dựng 

2.2.3. Mối quan hệ giữa các đơn vị trong quản lý dự án giao 

thông 

2.3. GIỚI THIỆU, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN 

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM CỦA 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1997 – 2015 

2.3.1 Sơ lƣợc về tình hình đầu tƣ các công trình giao thông 

của thành phố đà nẵng giai đoạn 1997 – 2015 

Các dự án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 1997 - 2015 

là 316 dự án, có tổng mức đầu tư là 43.868,405 tỷ đồng, bao gồm: 307 

dự án vốn ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng mức đầu tư là 
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38.368,194 tỷ đồng (gồm 120 dự án nhóm B và 187 dự án nhóm C); 04 

dự án ODA với tổng mức đầu tư 4.318,641 tỷ đồng và 05 dự án theo 

hình thức Hợp đồng BT với tổng mức đầu tư là 1.181,57 tỷ đồng.  

2.3.2. Phân tích tình hình quản lý dự án giao thông trọng 

điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997 – 2015 

a. Công tác quản lý dự án ngành GTVT Đà Nẵng 

Tương ứng với các hình thức quản lý dự án sẽ có các mô hình 

quản lý dự án khác nhau. Hiện nay, ở nước ta cũng như thành phố Đà 

Nẵng nói riêng các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước 

được tổ quản lý trình theo hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự 

án và thành lập ra các Ban Quản lý dự án. 

Ban Quản lý dự án được Chủ đầu tư thành lập ra để giúp Chủ 

đầu tư làm đầu mối quản lý dự án.  

b. Phân tích tình hình thực hiện QLDA một số công trình 

giao thông trọng điểm thời gian qua 

* Công tác chuẩn bị đầu tƣ:  

Nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác chuẩn bị đầu tư là làm 

sao lựa chọn được một dự án khả thi, tối ưu nhất, trên cơ sở phân tích 

đánh giá tổng hợp nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau của dự án. Về 

quy định hiện hành trong công tác đánh giá dự án bước chuẩn bị đầu 

tư là khá đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên, thực tế theo thống kê trên cho 

thấy, các dự án đầu tư đều thực hiện tại Đà Nẵng nhưng chúng ta có 

thể thấy nội dung phần đánh giá kinh tế dự án là rất khác nhau. Điều 

này cho thấy công tác đánh giá dự án GTVT hiện nay là còn tùy tiện. 

* Giai đoạn thực hiện đầu tƣ: 

Qua kết quả phân tích cho thấy phần lớn các công trình trọng 

điểm giao thông của thành phố đều hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu, 

có công trình hoàn thành vượt tiến độ đã làm lợi nhiều tỷ đồng, sớm 
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đem lại hiệu quả như đường ĐT602 đi Bà Nà, cầu Trần Thị Lý, nút 

giao thông khác mức Ngã ba Huế. Tuy nhiên vẫn còn một số công 

trình có tiến độ thi công kéo dài làm phát sinh kinh phí như cầu 

Thuận Phước, đường Nguyễn Tri Phương nối dài. 

* Giai đoạn quản lý khai thác: 

 Sau khi công trình hoàn thành bàn giao cho đơn vị quản lý 

khai thác. Thực tế hiện nay các đơn vị Quản lý dường như chỉ thực 

hiện công tác duy tu, sửa chữa đường, chưa thực hiện đúng chức 

năng quản lý khai thác, thường đợi công trình hư hỏng hoặc bị dư 

luận lên án rồi mới cho sửa chữa khắc phục. Đúng ra trong quản lý 

vận hành cần có sự đánh giá hiệu quả khai thác, tuy nhiên công tác 

này gần như bỏ ngỏ. Do vậy dự án làm xong khai thác có đúng chức 

năng hay không, có đem lợi ích như dự khiến hay không hiện nay 

không có cơ quan nào trả lời được câu hỏi này. Dự án có đem lại hiệu 

quả như mong muốn hay không cần đánh giá ở giai đoạn khai thác. 

Đây là sự kiểm nghiệm quan trọng về lợi ích của dự án. Bên cạnh đó, 

cơ chế cho đơn vị sự nghiệp và vốn sự nghiệp làm duy tu quản lý 

đường còn nhiều điểm cần phải xem xét. 

c. Một số đặc điểm trong quản lý dự án giao thông trọng điểm  

* Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

- Thuận lợi:  

- Khó khăn:  

* Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 

- Thuận lợi:   

- Khó khăn:   

* Giai đoạn triển khai thi công công trình 

- Thuận lợi:  

 - Khó khăn: 



13 

* Giai đoạn bàn giao, quyết toán công trình 

Đánh giá chung: 

Việc tổ chức quản lý điều hành thực hiện các dự án theo đúng 

các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; áp dụng mô hình 

quản lý phù hợp,việc tổ chức quản lý, kiểm soát chất lượng công 

trình đảm bảo, đạt tiến độ yêu cầu, hạn chế được các phát sinh, mang 

lại hiệu quả đầu tư cao. 

Tuy nhiên, ở một số công trình vẫn còn tồn tại cần được tổng 

kết, đánh giá, làm bài học kinh nghiệm cho các công trình sau. 

d. Những tồn tại, hạn chế trong công tác QLDA và nguyên 

nhân 

* Những tồn tại, hạn chế 

* Nguyên nhân 

2.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3 

XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG 

TRỌNG ĐIỂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

 

3.1. LUẬN BÀN VỀ DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM Ở 

ĐÀ NẴNG 

Như một số nội dung liên quan đã nêu ở chương 1, cho thấy 

Quốc hội và một số tỉnh thành đã ban hành quy định về tiêu chí để 

xác định đó là dự án trọng điểm của Quốc gia, của tỉnh thành. 

Riêng Đà Nẵng không ban hành quy định chung về tiêu chí 

xác định dự án trọng điểm, mà hằng năm căn cứ vào tình hình kinh 

tế xã hội và quy hoạch phát triển chung của thành phố, Hội đồng 
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nhân dân sẽ lựa chọn một số dự án lớn, có tính cấp thiết về an sinh 

xã hội, phát triển - kinh tế xã hội thành phố làm dự án trọng điểm 

ưu tiên triển khai. 

Với cách làm trên, giúp Đà Nẵng linh hoạt trong viêc quyết 

định đầu tư, nhờ đó tốc độ đô thi hóa được nhanh chóng. Tuy nhiên 

về lâu dài, cách làm này sẽ dẫn đến các dự án đầu tư thiếu tính hệ 

thống, đồng bộ, hiệu quả dự án không cao, sớm lạc hậu, thiếu bền 

vững và thực tế đã có một số công trình giao thông trọng điểm tồn 

tại một số khiếm khuyết, hiệu quả không tương xứng với đồng vốn 

đầu tư… 

Vì vậy, tác giả luận văn thiết nghĩ việc quyết định đầu tư một 

dự án giao thông vận tải, đặc biệt là dự án trọng điểm nhất thiết phải 

gắn với quan điểm phát triển bền vững (từ ý tưởng đến công tác quy 

hoạch, thiết kế và quản lý …).  

- Với quan điểm “Dự án trọng điểm” nhất thiết phải gắn với 

quan điểm phát triển bền vững (từ ý tưởng đến công tác quy hoạch, 

thiết kế và quản lý …) và trên cơ sở nghiên cứu phân tích một số tài 

liệu trong nước cũng như quốc tế, tác giả kiến nghị UBND thành phố 

Đà Nẵng cần sớm ban hành quy định cụ thể về tiêu chí xác định dự 

án trọng điểm của thành phố, làm cơ sở rõ ràng trong việc lựa chọn 

dự án cũng như quy trình ra quyết định, tránh những rủi ro, thậm chí 

là sai lầm khi ra quyết định. Đồng thời tác giả đề xuất  

Quy trình ra quyết định đầu tư dự án giao thông trọng điểm 

như sau: 



15 

së kh®t

Kh¶ thi

Kh«ng kh¶ thi

ubnd tp

h®nd tp

Ban hµnh

NQ

Tæng hîp kÕt qu¶ thÈm

®Þnh tr×nh UBND TP

Së TµI

CHÝNH

phèi hîp

thÈm ®Þnh

nguån vèn,

kh¶ n¨ng

c©n ®èi vèn

TriÓn khai c¸c thñ tôc

®Çu t  theo quy ®Þnh

Tr×nh H§ND TP xem xÐt,

quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t

së gtvt

dù b¸o nh cÇu, lËp ®Ò

xuÊt dù ¸n...

së kh®t

thÈm ®Þnh sù CT§T,

nguån vèn, c©n ®èi vèn...

së x©y dùng

thÈm ®Þnh quy ho¹ch

Trng cÇu ý kiÕn nh©n d©n,

c¸c chuyªn gia, c¸c c¬ quan

®¬n vÞ ®îc hëng lîi hoÆc

bÞ t¸c ®éng bëi dù ¸n

C§T hoµn

thiÖn theo ý

kiÕn gãp ý,

thÈm ®Þnh...

 
Hình 3.2. Sơ đồ quy trình ra quyết định đầu tư dự án giao thông 

trọng điểm 

3.2. XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ 

3.2.1. Quan điểm xây dựng giải pháp trong quản lý các dự 

án đầu tƣ xây dựng 

Để có thể xây dựng các giải pháp trong công tác quản lý đầu tư 
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và xây dựng thực sự hiệu quả cần phải xuất phát từ các quan điểm có 

tính chất nguyên tắc như sau: 

a. Lấy mục tiêu hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư để 

định hướng và xác lập các giải pháp 

b. Trên cơ sở phân tích các tồn tại để đưa ra các giải pháp 

3.2.2. Đề xuất một số giải pháp 

a. Về thể chế 

Thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật tạo khung pháp lý khá đầy đủ và chi tiết làm cơ sở thực 

hiện việc quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản đã dần đi vào đời 

sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chưa có văn bản pháp quy nào 

hướng dẫn chi tiết việc xây dựng và đánh giá mục tiêu của dự án, 

cũng chưa có văn bản nào pháp quy liên quan đến giải thích “Dự án 

trọng điểm” là gi? Tiêu chí nào? Tính chất nào được gọi là “DA trọng 

điểm”?; Nhiều văn bản ban hành có thời gian hiệu dụng ngắn, sớm 

lạc hậu lỗi thời, do đó phải điều chỉnh bổ sung liên tục.  

Do vậy, các nhà hoạch định chính sách khi ban hành các văn 

bản mới cần phải có sự phân tích, đánh giá thực trạng và xu hướng 

phát triển một cách cụ thể chính xác để nâng cao tính ổn định và hiệu 

quả của các văn bản pháp luật.  

b. Trong quản lý quy hoạch 

Có thể khẳng định Quy hoạch GTVT là một phạm trù rất rộng, 

có thể hiểu theo những phương diện khác nhau mà có những quy 

hoạch khác nhau.  

Hiện nay, công tác quy hoạch vẫn chưa được coi trong nên tình 

trạng công trình vừa đầu tư đã phải điều chỉnh diễn ra rất nhiều. Chưa 

thực hiện tốt bước quy hoạch nên phương tiện vận tải hành khách và 

hàng hóa tăng không có sự kiểm soát, xe cá nhân áp đảo phương tiện 
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công cộng…  

Theo đó, tác giả đề xuất một số giải pháp trong quản lý quy 

hoạch 

c. Trong quản lý thiết kế 

Thiết kế là công đoạn triển khai các ý tưởng về đầu tư xây 

dựng một tuyến đường, cũng như triển khai chi tiết các nội dung 

trong bước quy hoạch do đó các giải pháp thiết kế có ảnh hưởng trực 

tiếp đến lợi ích của nhân dân, cộng đồng dân cư hai bên tuyến đường, 

những tác động có thể có lợi cũng có thể gây bất lợi; đồng thời có ý 

nghĩa quan trọng đến sự phát triển của thành phố thông qua các tác 

động đến mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn 

hóa du lịch… Do đó, một trong những thách thức hiện nay đối với 

công tác thiết kế đường là: vừa phải đảm bảo phục vụ giao thông an 

toàn, hiệu quả, đồng thời phải bảo tồn và nâng cao các giá trị môi 

trường, cảnh quan, đời sống cộng đồng cư dân khu vực dự án đi qua. 

Trên cơ sở những yêu cầu nêu trên, căn cứ vào các văn bản 

pháp quy, tiêu chuẩn hiện hành và các quan điểm tiên tiến trên thế 

giới, tác giả xây dựng một số giải pháp trong quản lý thiết kế 

d. Trong tổ chức thực hiện 

- Tăng cƣờng và đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tƣ phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

 - Cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ phát triển hạ 

tầng giao thông: 

 - Cần có sự phối hợp cân đối giữa chi tiêu cho đầu tƣ xây 

dựng và chi tiêu thƣờng xuyên cho bảo dƣỡng, sửa chữa các 

công trình hạ tầng giao thông:  

- Thay đổi tƣ duy trong công tác quản lý khai thác:   

3.2.3. Một số giải pháp cụ thể 
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a. Kiến nghị UBND thành phố sớm sửa đổi, điều chỉnh các quy 

định về quản lý đầu tư XDCB cho phù hợp với quy định hiện hành 

b. Thực hiện quản lý xuyên suốt vòng đời dự án và có những 

điều chỉnh hợp lý trong giai đoạn khai thác nhằm phát huy được 

hiệu quả một số công trình trọng điểm đã thực hiện 

Công tác quản lý phải thực hiện xuyên suốt trong cả vòng đời 

của dự án, để có sự theo dõi, đánh giá được dự án có phát huy được 

hiệu quả hay không. Như phân tích ở phần chương 2, một số công 

trình trọng điểm giao thông được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 

1997-2015 đã phát huy được hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế xã hội 

rất lớn cho thành phố. Tuy nhiên, một số công trình vẫn còn tồn tại 

hạn chế, do đó trong giai đoạn quản lý khai thác công trình cần có 

giải pháp kiến nghị điều chỉnh hợp lý để khắc phục những tồn tại hạn 

chế của công trình, nhằm phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư. Trên cơ 

sở đó, tác giả đề xuất giải pháp như sau: 

1. Cải tạo nâng cấp tải trọng khai thác cầu Thuận Phước để 

đảm bảo khai thác tuyến đường từ Nguyễn Lương Bằng –Nguyễn Tất 

Thành – cầu thuận Phước  đi cảng Tiên Sa trở thành tuyến vận 

chuyển hàng hóa từ phía Bắc đi cảng Tiên sa và ngược lại. 

  2. Cải tạo đường Nguyễn Hữu Thọ (dự án đường Nguyễn Tri 

Phương nối dài) 

  3. Làm cầu đi bộ hoặc hầm chui qua đường tại các điểm tập 

trung đông người 

4. Sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư xây dựng cầu vượt, 

hầm chui tại một số nút giao thông phức tạp, quá tải. 

c. Về quản lý quy hoạch giao thông thành phố 

Thực tế hiện nay, các trục giao thông ngang và dọc kết nối 

trung tâm thành phố với các vùng xung quanh còn tồn tại bất cập. Do 
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đó thành phố cần sớm rà soát quy hoạch hoàn thiện các trục giao 

thông dọc và ngang tạo thành bộ khung kết nối đồng bộ trung tâm 

thành phố với các khu vực xung quanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội thành phố, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường, giảm ùn 

tắc giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông . 

Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số nội dung quy hoạch các 

trục ngang và dọc   

d. Về quản lý khai thác các dự án giao thông trọng điểm 

- Hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều công trình cầu lớn 

với quy mô tính chất phức tạp áp dụng nhiều công nghệ mới, đã được 

đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm như cầu Thuận 

Phước, cầu Rồng, càu Trần Thị Lý… Tuy nhiên:  đến nay Đơn vị quản 

lý vẫn chưa được trang bị thiết bị hỗ trợ công tác kiểm tra, theo dõi 

tình trạng “sức khỏe” của cầu, làm cơ sở cho việc phát hiện, đề xuất xử 

lý kịp thời các hư hỏng, khuyết tật của công trình.  

Vì vậy để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hạ tầng giao 

thông trên địa bàn, kiến nghị UBND thành phố sớm đầu tư mua sắm 

01 xe chuyên dụng phục vụ công tác bảo dưỡng cầu, 01 thiết bị đo 

tình trạng mặt đường (thiết bị đo IRI) để trang bị cho đơn vị quản lý 

khai thác. 

- Tăng tỷ lệ vốn bố trí cho công tác duy tu, bão dưỡng và thay đổi 

tư duy trong công tác quản lý khai tác như đã trình bày ở mục 2.2.3 

e. Xây dựng lộ trình và thứ tự ưu tiên ngầm hóa các công 

trình hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường 

 f. Nghiên cứu tạo quỹ đất sạch cho các dự án 

 h. Xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 

cho nhân dân vùng giải tỏa 

 g. Một số lưu ý khác trong quá trình thực hiện dự án 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

 

Qua phân tích các nội dung liên quan về quản lý đầu tư xây 

dựng trong đó có các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn 

thàn phố Đà Nẵng, chúng ta có thể tổng hợp một số kết luận và kiến 

nghị mà luận văn đã phân tích làm rõ như sau: 

* Kết luận: 

1. Về quản lý đầu tư xây dựng:  

Có thể nói, trong những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật tạo khung pháp lý khá đầy đủ và chi tiết 

làm cơ sở thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng. Các văn bản đã 

được cập nhật, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế ở từng 

thời điểm và dần đi vào đời sống kinh tế - xã hội. Qua đó cho thấy đã 

từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án xây dựng. 

Tuy nhiên, thời gian hiệu dụng của các văn bản tương đối ngắn, 

sớm lạc hậu lỗi thời, do đó việc điều chỉnh liên tục đã gây nhiều khó 

khăn trong quá trình áp dụng vào thực tiễn công việc, tính hiệu lực 

hiệu quả pháp luật chưa cao. 

Các văn bản pháp quy phân tích và chỉ ra vòng đời của dự án chỉ 

ở 3 giai đoạn (chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư) là 

chưa đánh giá hết thực tế về dự án. Điều này dẫn đến bỏ vốn đầu tư khi 

đưa vào khai thác không đánh giá được hiệu quả đạt được đến đâu. 

Đáng lý ra, quan niệm về vòng đời dự án ngoài 03 giai đoạn nêu trên 

còn phải được tính từ lúc có ý tưởng về dự án đến hết năm tính toán 

khai thác. Theo cách hiểu rộng này để nhấn mạnh tuổi thọ và chất 

lượng của dự án phụ thuộc vào cả quá trình nhưng quan trọng hơn là 

sự lặp lại chu kỳ: đầu tư - khai thác - đầu tư. Đây là một quá trình vận 

động liên tục nối tiếp nhau, quá trình trước là tiền đề của quá trình sau. 
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Thực tế dự án có đem lại hiệu quả như mong muốn hay không cần phải 

tổng kết đánh giá ở giai đoạn khai thác. Đây là sự kiểm nghiệm quan 

trọng về các mục tiêu của dự án dự án có đạt được như mong muốn 

hay không. 

 - Mục tiêu là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình quản lý chất 

lượng từ quy hoạch dự án, lập dự án, khảo sát thiết kế, thi công xây 

dựng, vận hành khai thác đến cuối kỳ đánh giá hiệu quả dự án. Mọi 

dự án đầu tư luôn luôn phải xác định được mục tiêu đầu tư ngay từ 

bước đầu tiên. Tuy nhiên hiện nay chưa có một văn bản pháp quy nào 

hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc xác định mục tiêu của dự án. Việc 

xác định được mục tiêu, mục đích cụ thể của dự án (về kinh tế - xã 

hội, về tài chính…) là nhân tố đảm bảo cho quá trình đầu tư xây dựng 

có hiệu quả, đi đúng hướng. Vì vậy, việc ban hành vản bản pháp quy 

về hướng dẫn cụ thể cách xác định mục tiêu của dự án là rất cần thiết. 

2. Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác giả chủ yếu tập 

trung đối với các dự án trọng điểm. Mặc dù thuật ngữ “dự án trọng 

điểm” được dùng rất  nhiều, ở khắp các bộ ngành, địa phương. Tuy 

nhiên đến nay vẫn chưa có một quy định nào mang tính pháp quy liên 

quan đến giải thích “Dự án trọng điểm” là gi? Tiêu chí nào? Tính 

chất nào được gọi là “DA trọng điểm”? Vì vậy, để làm rõ khái niệm 

này cũng không phải là dễ dàng. Qua phân tích một số tài liệu trong 

nước cũng như quốc tế tác giả đã đưa ra khái niệm tổng quát về dự án 

trọng điểm. Để một dự án trọng điểm đạt được hiệu quả như mong 

đợi, đòi hỏi công tác quản lý, ứng xử với nó cũng cần có những cơ 

chế, chính sách đặc thù riêng, một dự án trọng điểm nhất thiết phải 

gắn với quan điểm phát triển bền vững (từ ý tưởng đến công tác quy 

hoạch, thiết kế và quản lý …). Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất quy 

trình ra quyết định đầu tư đối với một dự án trọng điểm. 
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3. Trong vòng 18 năm qua, kể từ khi Đà Nẵng trở thành thành 

phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu 

đáng tự hào trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Chỉ sau 7 

năm chia tách tỉnh, Đà Nẵng đã phát triển không ngừng, trở thành Đô 

thị loại I. Diện tích đô thị liên tục mở rộng, diện mạo đô thị ngày một 

khởi sắc đã đem lại cho Đà Nẵng một tầm vóc mới về cả không gian 

lẫn chất lượng đô thị, góp phần đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, 

xây dựng nếp sống văn minh đô thị và tạo bước đột phá cho phát 

triển kinh tế.  

Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã 

hội của Đà Nẵng tăng mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, trong đó 

có sự phát triển rõ nét về hạ tầng giao thông được xây dựng đồng bộ, 

hoàn chỉnh.  

Nhiều công trình lớn, trọng điểm đã hoàn thành đảm bảo chất 

lượng, mỹ thuật và tiến độ yêu cầu, được đánh giá bầu chọn là công 

trình chất lượng cao, thiết kế độc đáo đã trở thành biểu tượng, niềm 

tự hào của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, ở một số công trình vẫn 

còn tồn tại cần được tổng kết, đánh giá, làm bài học  kinh nghiệm cho 

các công trình sau: 

- Công tác quy hoạch chưa đồng bộ, thiếu tính chiến lược nên 

dự án phát huy hiệu quả không cao, sớm lạc hậu lỗi thời. 

- Việc lựa chọn một số giải pháp thiết kế không hợp lý dẫn đến 

phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần trong quá trình thực hiện làm phát 

sinh kinh phí. 

- Các dự án phải giải tỏa một số lượng lớn các hộ dân, tuy 

nhiên thành phố chưa có quỹ đất sạch để bố trí cho dân, chưa tính 

đến việc xây dựng trước các khu tái định cư dẫn đến phải chi trả tiền 

hỗ trợ thuê nhà cho người dân, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án, 
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đồng thời làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. 

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, những kết quả 

đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bao gồm các điều 

kiện khách quan, chủ quan, tác giả đề xuất một số giải pháp về quản 

lý để tăng cường hiệu quả công tác quản lý điều hành các dự án đầu 

tư xây dựng, công trình trọng điểm trong thời gian đến nhằm nâng 

cao vai trò quản lý của nhà nước, giúp cho việc đầu tư đạt hiệu quả 

như mong đợi, các giải pháp bao gồm: 

- Giải pháp về mặt thể chế 

- Giải pháp trong quản lý quy hoạch. 

- Giải pháp trong quản lý thiết kế.  

- Giải pháp trong tổ chức thực hiện 

- Một số giải pháp cụ thể khác. 

Với quan điểm lấy mục tiêu hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu 

tư để định hướng, đồng thời các giải pháp được xây dựng trên cơ sở 

đáp ứng việc giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại trong thực tế 

quá trình thực hiện đầu tư xây dựng trong thời gian qua, Khung giải 

pháp này như là nội dung chỉ dẫn, lời khuyên, cẩm nang để người 

quản lý, quy hoạch, thiết kế có cái nhìn toàn diện, sâu sát đến mọi 

vấn đề liên quan đến các lợi ích trong công việc lập quy hoạch, thiết 

kế, quản lý và khai thác nhằm đạt được những mục tiêu dự án đã đề 

ra và phát huy tối đa hiệu quả của dự án. 

* Kiến nghị:  

1. Cần rà soát hoàn chỉnh các quy định chung về đánh giá kinh 

tế dự án rõ ràng và đầy đủ hơn. Trong đó cần quy định rõ mọi dự án 

bất kể nguồn vốn đều phải cần đánh giá kinh tế đầy đủ, toàn diện 

trong suốt vòng đời của dự án trên cả 2 mặt là  tài chính và kinh tế- 

xã hội.  
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2. Cần ban hành vản bản pháp quy về hướng dẫn cụ thể cách 

xây dựng  mục tiêu và đánh giá mục tiêu của dự án. 

3. Cần ban hành văn bản pháp quy hướng dẫn các nội dung 

liên quan đến “Dự án trọng điểm”, Tiêu chí xác định? Tính chất nào 

được gọi là “Dự án trọng điểm”? Quy trình ra quyết định đầu tư đối 

với “Dự án tọng điểm”? 

4. Thành phố cần nghiên cứu tạo quỹ đất sạch cho các dự án 

giao thông trọng điểm, góp phần đẩy nhanh công tác GPMB, giảm 

chi phí đầu tư (chi phí hỗ trợ thuê nhà, trượt giá…), sớm ổn định đời 

sống nhân dân vùng giải tỏa, ổn định trật tự an toàn xã hội. Đồng thời 

phải xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho nhân 

dân vùng giải tỏa. 

5. Cần thay đổi tư duy trong quản lý tài sản giao thông, xem 

đây như một cơ hội kinh doanh (Business Opportunities), tiến đến 

mở rộng cạnh tranh trong hoạt động bảo trì các công trình GTVT. 

 

 


	bia TT-DUNG
	Tóm tắt LV-LE VAN DUNG (sau bao ve)

