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TÓM TẮT

�Tổng quan.
� Nội dung tập huấn.

� Một số nội dung mới trong Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP.
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46/2015/NĐ-CP.

� Một số vấn đề liên quan.



PHẦN I

TTỔỔNG QUANNG QUAN
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TTỔỔNG QUANNG QUAN



I. Tổng quan

• Luật Xây dựng năm 2014 được Quốc hội thông
qua và có hiệu lực từ 01/01/2015 được coi như
bước ngoặt đánh dấu sự đổi mới kế tiếp về quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá
nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư
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nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư
xây dựng.

• Nghị định 46/2015/NĐ-CP ra đời ngày 12/5/2015, 
có hiệu lực tư ̀ngày 01/7/2015 bao gồm 57 Điều
được bố cục thành 08 Chương. Thay thế Nghị
định 15/2013/NĐ-CP và Nghị định 114/2010/NĐ-
CP



I. Tổng quan

• Một số tồn tại, hạn chế trong các Nghị định liên
quan trước, đó là: việc phân loại, phân cấp công
trình xây dựng chưa phù hợp; quy định về nghiệm

thu công việc vẫn chưa tạo bước đột phá nhằm
giảm lượng hồ sơ không cần thiết; quy định bảo
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giảm lượng hồ sơ không cần thiết; quy định bảo
hành công trình xây dựng còn cứng nhắc, gây khó
khăn cho một số nhà thầu thi công xây dựng công
trình; chưa rõ các quy định, chế tài về xử lý công
trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết niên

hạn sử dụng; thiếu các quy định về đánh giá an 

toàn đối với các công trình quan trọng quốc gia...



PHẦN II

NỘI DUNG TNỘI DUNG TẬẬP HUP HUẤẤN N 
�Một số nội dung cần lưu ý trong Nghi ̣ 
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�Một số nội dung cần lưu ý trong Nghi ̣ 
định sô ́ 59/2015/NĐ-CP

�Một số vấn đê ̀ liên quan



II.1. Một số nội dung mới

1. Có nhiều điều chỉnh trong phân loại, phân
cấp công trình

• Các công trình CN vật liệu XD; công trình công
nghiệp nhẹ (trước đây là Bộ Công thương); giao
thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công
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thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công
trình cầu vượt sông và đường quốc lộ; công trình
công nghiệp nhẹ (trước đây là Bộ GTVT). (Khoản 1 

Điều 51).

• So với NĐ15/2013/NĐ-CP thì có bổ sung thêm loại 
công trình “Công trình quốc phòng, an ninh” (Khoản 

1 Điều 8)



II.1. Một số nội dung mới

2. Minh bạch quy trình khảo sát, thi công, 
nghiệm thu, bàn giao công trình

• Đối với công tác quản lý chất lượng khảo sát, 
thiết kế, Nghị định đã quy định về trình tự
quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế
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quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế
xây dựng; quy định các nội dung quản lý chất
lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng.

• Về trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây 
dựng được rút gọn gồm 04 bước (Nghị định 
15/2013/NĐ-CP quy định 07 bước).



II.1. Một số nội dung mới

2. Minh bạch quy trình khảo sát, thi công, 
nghiệm thu, bàn giao công trình (tt)

• Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ 
điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ 

thuật khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc 
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thuật khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc 
phê duyệt; và có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ 
điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả 

khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết 
định nghiệm thu (Khoản 3 Điều 13 và Điểm b 

Khoản 1 Điều 16).



II.1. Một số nội dung mới

2. Minh bạch quy trình khảo sát, thi công, 
nghiệm thu, bàn giao công trình (tt)

• Quy định cụ thể trình tự, nội dung quản lý chất
lượng của các chủ thể trong quá trình thi công
xây dựng công trình từ công đoạn mua sắm, 
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xây dựng công trình từ công đoạn mua sắm, 
sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, 
VLXD, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào
công trình cho tới công đoạn thi công xây
dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng
mục/công trình hoàn thành vào sử dụng.



II.1. Một số nội dung mới

2. Minh bạch quy trình khảo sát, thi công, 
nghiệm thu, bàn giao công trình (tt)

• (Đối với công tác thi công, nghiệm thu và bàn
giao công trình, thực tế tại một số công trình
trọng điểm thời gian qua cho thấy, công tác
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trọng điểm thời gian qua cho thấy, công tác
kiểm tra, giám sát trong quá trình giám sát thi
công còn hạn chế đã dẫn đến nhiều sự cố đáng
tiếc xảy ra như một số sự cố tại các công trình
giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Hà Nội, 
vụ việc sập giàn giáo tại tỉnh Hà Tĩnh…).



II.1. Một số nội dung mới

3. Làm rõ nhiều khái niệm, thuật ngữ

• Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các thuật ngữ
liên quan đến chất lượng công trình như quản
lý chất lượng công trình, kiểm định xây dựng, 
giám định chất lượng, giám định tư pháp xây
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giám định chất lượng, giám định tư pháp xây
dựng, người quản lý, sử dụng công trình, thí
nghiệm, quan trắc, chứng nhận hợp quy, thời
gian sử dụng công trình, ….



II.1. Một số nội dung mới

4. Bổ sung quy định quản lý chất lượng nhà ở 
riêng lẻ (bị bỏ ngỏ trong thời gian qua)

• Theo đó, công tác QLCL xây dựng nhà ở riêng
lẻ phải thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm an 
toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, 
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toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, 
các công trình lân cận và môi trường xung

quanh. Khuyến khích các chủ thể tham gia hoạt
động đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ áp dụng
các quy định của Nghị định này để quản lý
chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.



II.1. Một số nội dung mới

5. Siết chặt hơn về quản lý an toàn chịu lực
trong thi công

• Bên cạnh đó, các nội dung về thí nghiệm đối

chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả
năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá
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năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá

trình thi công xây dựng cũng được làm rõ.



II.1. Một số nội dung mới

6. Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà
thầu

• Nghị định đã làm rõ thêm trách nhiệm của các
chủ thể trong công tác QLCL công trình xây
dựng như trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà

© 2007 Báo cáo khoa học              Nhóm tác giả: PGS.TS. Chu Quốc Thắng – Th.S. Nguyễn Minh Hiếu© 2015 Hội nghi ̣ tập huấn BCV: ThS. Nguyễn Minh Hiếu – Phòng Quản lý xây dựng

dựng như trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà

thầu tham gia hoạt động xây dựng, trách
nhiệm của các cơ quan chuyên môn về xây

dựng; phân định trách nhiệm quản lý chất
lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu tư và

các chủ thể tham gia hoạt động ĐTXD…



II.1. Một số nội dung mới

6. Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà
thầu (tt)

Cụ thể:

• Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng
phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, 
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phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, 
phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các
công việc xây dựng do mình thực hiện. Nhà
thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản
lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực
hiện.



II.1. Một số nội dung mới

6. Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà
thầu (tt)

Cụ thể:

• Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm tổ chức quản lý
chất lượng công trình phù hợp với hình thức
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chất lượng công trình phù hợp với hình thức

đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức

giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong
quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công
trình...



II.1. Một số nội dung mới

6. Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà
thầu (tt)

Cụ thể:
• Các cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ có trách

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất
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nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất
lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng
công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác

nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực

hiện giám định chất lượng công trình xây dựng; 
kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công
trình xây dựng theo quy định của pháp luật.



II.1. Một số nội dung mới

6. Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà
thầu (tt)

Cụ thể:

• Phân định rõ trách nhiệm của nhà thầu cung
ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng; 
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ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng; 
nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, 
cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây
dựng; nhà thầu thi công xây dựng công trình; 
giám sát thi công xây dựng công trình và các
nhà thầu khác có liên quan.



II.1. Một số nội dung mới

7. Giảm lượng hồ sơ công trình
• Hướng tới đơn giản hóa các TTHC, không gây

khó khăn cho các chủ thể tham gia hoạt động xây
dựng, Nghị định đã bổ sung, sửa đổi các quy định
về hồ sơ để giảm lượng hồ sơ, phù hợp với thông
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về hồ sơ để giảm lượng hồ sơ, phù hợp với thông
lệ quốc tế như: cho phép ghép các công việc xây
dựng cần nghiệm thu trong một biên bản nghiệm
thu, loại bỏ biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà
thầu, có thể sử dụng thư kỹ thuật hàng ngày thay

cho nhật ký thi công xây dựng…



II.1. Một số nội dung mới

8. Giao trách nhiệm cụ thể trong giải quyết sự
cố công trình xây dựng

• Phân cấp trách nhiệm trong báo cáo, giải
quyết, giám định, thẩm quyền giải quyết sự cố
và hồ sơ sự cố không chỉ trong quá trình thi
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và hồ sơ sự cố không chỉ trong quá trình thi

công xây dựng mà còn trong quá trình khai

thác, sử dụng công trình.



II.1. Một số nội dung mới

8. Giao trách nhiệm cụ thể trong giải quyết sự
cố công trình xây dựng (tt)

Cụ thể: Khi xảy ra sự cố thì:

• Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng
công trình có trách nhiệm thực hiện các biện
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công trình có trách nhiệm thực hiện các biện
pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an 

toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn

ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ
chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện
báo cáo theo quy định.



II.1. Một số nội dung mới

8. Giao trách nhiệm cụ thể trong giải quyết sự
cố công trình xây dựng (tt)

Cụ thể: Khi xảy ra sự cố thì:

• UBND các cấp chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên
quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo
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quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo
vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công
việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết
sự cố.



II.1. Một số nội dung mới

8. Giao trách nhiệm cụ thể trong giải quyết sự
cố công trình xây dựng (tt)

Cụ thê ̉: Khi xảy ra sự cố thi ̀:

• UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết

sự cố công trình xây dựng và thực hiện các công
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sự cố công trình xây dựng và thực hiện các công
việc sau: Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi
công hoặc khai thác sử dụng tùy theo mức độ và
phạm vi sự cố; Xem xét, quyết định việc phá dỡ, 
thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng các
yêu cầu bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công
trình và các công trình lân cận; ...



II.1. Một số nội dung mới

8. Giao trách nhiệm cụ thể trong giải quyết sự
cố công trình xây dựng (tt)

Cụ thể: Khi xảy ra sự cố thì:

• UBND cấp tỉnh xử lý trách nhiệm của các bên
có liên quan theo quy định của pháp luật; căn

© 2007 Báo cáo khoa học              Nhóm tác giả: PGS.TS. Chu Quốc Thắng – Th.S. Nguyễn Minh Hiếu© 2015 Hội nghi ̣ tập huấn BCV: ThS. Nguyễn Minh Hiếu – Phòng Quản lý xây dựng

có liên quan theo quy định của pháp luật; căn
cứ điều kiện thực tế của địa phương, UBND 
cấp tỉnh có thể phân cấp cho UBND cấp huyện

chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây
dựng cấp III.



II.1. Một số nội dung mới

9. Về bảo trì

• Nghị định đã bổ sung quy định về xử lý đối
với công trình có biểu hiện xuống cấp về chất
lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai
thác, sử dụng; quy định về xử lý đối với công
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thác, sử dụng; quy định về xử lý đối với công
trình hết thời hạn sử dụng, công trình không
xác định được niên hạn sử dụng có nhu cầu sử
dụng tiếp.



II.1. Một số nội dung mới

9. Về bảo trì (tt)

• Bổ sung các quy định về đánh giá an toàn

công trình trong quá trình khai thác sử dụng
đối với các hạng mục công trình, công trình
xây dựng đối với các công trình quan trọng
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xây dựng đối với các công trình quan trọng
quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức
tạp, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng phải
được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của
công trình trong quá trình khai thác sử dụng.



II.2. Một số vấn đề liên quan khác

1. Điều kiện nghiệm thu công trình được cơ quan 
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ra văn bản 

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Điểm c 
Khoản 2 Điều 31).

2. Bổ sung quy định khống chế mức tiền bảo hành 
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2. Bổ sung quy định khống chế mức tiền bảo hành 
tại khoản 7 Điều 35, cụ thể: 3% giá trị hợp đồng 
đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp 
I; 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây 
dựng cấp còn lại; và đối với các công trình sử 
dụng vốn khác, có thể tham khảo các mức bảo 
hành tối thiểu nêu trên để áp dụng.



II.2. Một số vấn đề liên quan khác

3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công 
trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo 
dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình 
bảo trì công trình được phê duyệt nếu đủ điều 
kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều 
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kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều 
kiện năng lực thực hiện. Việc kiểm tra công 
trình được thực hiện thường xuyên, định kỳ 
và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các dấu 
hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công 
trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở 
cho việc bảo dưỡng công trình.



II.2. Một số vấn đề liên quan khác

4. Nghị định này cũng quy định xử lý chuyển 
tiếp tại Điều 56, theo đó những công trình xây 
dựng khởi công trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu 
đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện
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đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện

theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-
CP ngày 06 tháng 02 năm 2013. Công trình 
xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này 
có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của 
Nghị định này.



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
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