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TÓM TẮT

�Tổng quan.
� Nội dung tập huấn.

� Một số nội dung cần lưu ý trong Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP.
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59/2015/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 
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quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước 
trong hoạt động đầu tư xây dựng.

• Nghị định 59/2015/NĐ-CP ra đời ngày 
18/6/2015, có hiệu lực từ ngày 05/8/2015 bao 
gồm 78 Điều được bố cục thành 05 Chương.



I. Tổng quan

• Để Luật Xây dựng 2014 sớm đi vào cuộc sống, 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP đã quy định rõ các
nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư
xây dựng. Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng
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xây dựng. Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng
sẽ được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ
trương đầu tư, đáp ứng các yêu cầu theo quy
định tại Điều 51 của Luật Xây dựng năm 2014 
và phù hợp với quy định của pháp luật có liên
quan.



I. Tổng quan

• Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ
quan quản lý nhà nước, của người quyết định
đầu tư, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có
liên quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư
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liên quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư
xây dựng của dự án.

• Nêu rõ các quy định về nguyên tắc quản lý
thực hiện các dự án phù hợp với loại nguồn
vốn sử dụng đầu tư xây dựng tại khoản 3, Điều
3.



I. Tổng quan

• Thực tế cho thấy, công tác lập, thẩm định, phê 
duyệt… dự án nếu được quản lý chặt chẽ ngay 
từ đầu sẽ hạn chế được nhiều bất cập trong 
công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng.
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công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

• Nghị định 59/2015/NĐ-CP đã có những thay 
đổi cơ bản về công tác lập, thẩm định, phê 
duyệt tổ chức thi công cho đến kết thúc công 
trình đưa dự án vào khai thác sử dụng.



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 cần lưu ý

1. Trình tự thực hiện đầu tư được siết chặt
(Điều 6)

Để tránh những hạn chế này, trình tự thực
hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản
1, Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014 sẽ
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1, Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014 sẽ
được quy định cụ thể.

(Minh họa theo sơ đồ sau đây)



II.1. Một số nội 
dung cần lưu ý

1. Trình tự đầu tư 
được siết chặt tại 

Điều 6 của Nghị định 
59/2015/NĐ-CP
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II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Nghị định cũng nêu rõ, tùy thuộc điều kiện cụ
thể và yêu cầu kỹ thuật của dự án, người quyết
định đầu tư quyết định trình tự thực hiện tuần
tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng
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tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng
mục công việc quy định tại các giai đoạn thuộc
trình tự nêu trên.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

2. Về phân loại dự án tại Điều 5:

• Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo
quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự
án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án
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án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án
nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo
các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư
công.



II.1. Một số nội 
dung cần lưu ý

2. Phân loại dự án 
theo tiêu chí nhóm
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II.1. Một số nội 
dung cần lưu ý

2. Phân loại dự án 
theo tiêu chí nhóm 

(tiếp theo)
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II.1. Một số nội 
dung cần lưu ý

2. Phân loại dự án 
theo tiêu chí nhóm 

(tiếp theo)
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II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo
loại nguồn vốn sử dụng gồm: dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn
nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng
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nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng
vốn khác.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu
cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng gồm: Công trình xây dựng sử dụng cho
mục đích tôn giáo; công trình xây dựng mới, 
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mục đích tôn giáo; công trình xây dựng mới, 
sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư
dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng
đất).



II.1. Một số nội dung cần lưu ý
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II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách
nhà nước được quản lý chặt chẽ, toàn diện, 
theo đúng trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, 
chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí
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chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí
và đạt được hiệu quả dự án.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước
ngoài ngân sách được Nhà nước quản lý về 
chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, 

chi phí thực hiện, các tác động của dự án đến

© 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

chi phí thực hiện, các tác động của dự án đến
cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng, 

quốc phòng, an ninh và hiệu quả của dự án.

• Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực

hiện dự án theo quy định của Nghị định này va ̀ 
các quy định khác của pháp luật có liên quan.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
PPP (Public - Private Partner) có cấu phần xây
dựng được quản lý như đối với dự án sử dụng

vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định
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vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định
của Nghị định này và các quy định khác của
pháp luật có liên quan.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được
Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô đầu tư
và các tác động của dự án đến cảnh quan, môi

trường, an toàn cộng đồng và quốc phòng, an 
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trường, an toàn cộng đồng và quốc phòng, an 

ninh.



II.1. Một số nội 
dung cần lưu ý

3. Về Chủ đầu 
tư 

(Điều 4)
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II.1. Một số nội dung cần lưu ý

4. Về công tác thẩm định, phê duyệt
- Phân định trách nhiệm, thẩm quyền theo loại hình

vốn: Đối với dự án /công trình sử dụng: vốn ngân

sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách; vốn
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khác.

- Ủy quyền, phân cấp, phân công trách nhiệm thẩm định

phê duyệt dự án được quy định chi tiết tại Quyết

định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của

UBND tỉnh.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

4. Về công tác thẩm định, phê duyệt (tt)
- Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án quy định tại Luật

đầu tư công số 49/2014/QH13.
- Tại Công văn số 1101/BKHĐT-TH, ngày 02/3/2015, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ yếu về đánh
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Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ yếu về đánh

giá hiệu quả của dự án đầu tư công, nguồn vốn và

khả năng cân đối vốn để thực hiện, làm cơ sở để xem

xét bố trí trong kế hoạch đầu tư công.
- CQCM trực thuộc NQĐĐT chủ trỉ thẩm định DA sửa

chữa, cải tạo, bảo trì va ̀ nâng cấp có TMĐT dưới 5 

tỷ đồng sử dụng vốn NN ngoài ngân sách (K3, Đ10).



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

5. Về Chứng chỉ hành nghê ̀ cá nhân:

• Chứng chỉ hành nghề: khảo sát xây dựng (Điều 

46), thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 47); 
thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điều 48);
giám sát thi công xây dựng (Điều 49); kiểm 
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giám sát thi công xây dựng (Điều 49); kiểm 
định xây dựng (Điều 50); an toàn lao động 
trong xây dựng (Điều 51).

• Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 
xây dựng (Điều 56).

• Phân hạng chứng chỉ cho tất cả loại CCHN.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

5. Về Chứng chỉ hành nghê ̀ cá nhân (tt):
• Khoản 3, Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP:

“Các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp được 

tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn, trường hợp có 
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tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn, trường hợp có 

nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề trước thời 

hạn thì thực hiện theo các quy định tại Nghị định này. 

Sau ngày 1/3/2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng 

chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các thủ tục đề nghị 

cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định này.”

• CCHN cá nhân được dánh giá theo 03 hạng I, II va ̀ III



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

6. Về Chứng chỉ năng lực tổ chức
• Kể từ 05/8/2015, các tổ chức không công khai thông

tin năng lực trên trang thông tin điện tử của Sở Xây
dựng, Bộ Xây dựng sẽ không được xem xét lựa chọn
thực hiện các lĩnh vực: Lập quy hoạch xây dựng; Lập, 
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thực hiện các lĩnh vực: Lập quy hoạch xây dựng; Lập, 
thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; QLDA; Quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử
dụng vốn ngân sách nhà nước; Khảo sát xây dựng; 
Lập thiết kế, dự toán; thẩm tra thiết kế, dự toán xây
dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 
Giám sát thi công xây dựng; Thi công xây dựng công
trình; Kiểm định, giám định chất lượng công trình.

• .



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

6. Về Chứng chỉ năng lực tổ chức (tt)

• Hồ sơ đăng ký công khai thông tin năng lực
hoạt động xây dựng, tạm thời thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD 
ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định

© 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

ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định
công khai thông tin về năng lực hoạt động xây
dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động
xây dựng công trình.

• Phân hạng cho Chứng chỉ năng lực của tổ 
chức theo 03 hạng I, II và III.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

7. Về hình thức Quản lý dự án và Ban QLDA

• Theo mục 2 Chương II, có các khái niệm và 
quy định mới về:

- Ban QLDA chuyên ngành;
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- Ban QLDA khu vực;

- Ban QLDA của một dự án;

- Tư vấn QLDA;

- CĐT trực tiếp QLDA (Điều 21);

- Tham gia QLDA của Tổng thầu (Điều 22) 



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

8. Vê ̀ năng lực Ban Quản ly ́ dự án (Điều 54, Điều 64)

a. Điều kiện năng lực đối với cá nhân đảm nhận chức

danh Giám đốc quản lý dự án: Điều 54.

• Phân hạng cho chức danh Giám đốc QLDA (3 hạng)

• Phân định phạm vi hoạt động đối với từng hạng.
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• Phân định phạm vi hoạt động đối với từng hạng.

b. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án (tô ̉ 
chức): Điều 64.

• Ban QLDA chuyên ngành và Ban QLDA khu vực
quy định điều kiện năng lực theo cấp TW, tỉnh hoặc
huyện.

• Ban QLDA một dự án y/c điều kiện năng lực riêng.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

9. Yêu cầu về lưu trữ: 

• Các bản vẽ thiết kế đã được thẩm định, đóng 
dấu sẽ được giao lại cho chủ đầu tư và chủ đầu 
tư có trách nhiệm lưu trữ theo quy định của 
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tư có trách nhiệm lưu trữ theo quy định của 
pháp luật về lưu trữ. Theo đó, chủ đầu tư phải 

có trách nhiệm đáp ứng kịp thời yêu cầu của 
cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần xem 
xét hồ sơ đang lưu trữ này.



II.1. Một số nội dung cần lưu ý

• Cụ thể sẽ nộp tệp tin (file) bản vẽ và dự toán
hoặc tệp tin bản chụp (đã chỉnh sửa theo kết
quả thẩm định) về cơ quan chuyên môn theo
quy định tại khoản 13, Điều 3 Luật Xây dựng
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quy định tại khoản 13, Điều 3 Luật Xây dựng
năm 2014 để quản lý.



II.2. Một số vấn đề liên quan

• Trong Nghị định này (về QLDA) cũng quy 
định về Quản lý thi công xây dựng. Ngoài nội 
dung quản lý tiến độ, khối lượng còn quy định 
về quản lý an toàn, môi trường, chất lượng, chi 
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về quản lý an toàn, môi trường, chất lượng, chi 
phí, hợp đồng, nghiệm thu, kết thúc và vận 
hành dự án/công trình.

• Quản lý xây dựng công trình đặc thù: công 
trình bí mật nhà nước; công trình theo lệnh 
khẩn cấp, cấp bách; công trình tạm.



II.2. Một số vấn đề liên quan

• Cấp phép xây dựng: 

Thay thế Nghị định số 64/2012/NĐ-CP. 

• Cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu
nước ngoài: 
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nước ngoài: 

Thay thế các Quyết định: số 87/2004/QĐ-TTg
và số 03/2012/QĐ-TTg.



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