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TÓM TẮT

�Tổng quan.
� Nội dung tập huấn.

� Một số nội dung cần lưu ý trong Thông tư số 

16/2016/TT-BXD.
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16/2016/TT-BXD.



PHẦN I

TTỔỔNG QUANNG QUAN
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TTỔỔNG QUANNG QUAN



I. Tổng quan

Hình thức tô ̉ chức quản ly ́ dự án được quy định
tại:

• Luật Xây dựng 2014: 

- Hình thức tô ̉ chức: từ Điều 62 đến Điều 65

- Nội dung QLDA: Điều 66 và Điều 67
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- Nội dung QLDA: Điều 66 và Điều 67

- Quyền và nghĩa vụ Ban QLDA: Điều 69

- Điều kiện năng lực Ban QLDA: Điều 152

• Nghi ̣ định 59/2015/NĐ-CP: từ Điều 16 đến Điều 22

- Điều kiện năng lực Ban QLDA: Điều 64

- Điều kiện năng lực Giám đốc QLDA: Điều 54



I. Tổng quan

• Thông tư 16/2016/TT-BXd được ky ́ ban hành ngày
30/6/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016. 

(hơn 1 năm so với NĐ59 (18/6/2015) và hơn 2 năm

so với Luật XD 2014 (18/6/2014))

• Quy định trước đây về Ban quản lý dự án đầu tư xây 
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• Quy định trước đây về Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng được quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-
BXD , Thông tư số 10/2013/TT-BXD và Thông tư 
số 09/2014/TT-BXD hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Thông tư 16/2016/TT-BXD có hiệu lực thi 
hành.



PHẦN II

NỘI DUNG TNỘI DUNG TẬẬP HUP HUẤẤN N 
�Một số nội dung cần lưu ý trong Thông tư
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�Một số nội dung cần lưu ý trong Thông tư
số 16/2016/TT-BXD



II. Một số nội dung cần lưu ý

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

- Tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban quản lý 
dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách

- Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư các dự 
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- Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư các dự 
án sử dụng vốn khác căn cứ quy định của Nghị 
định số 59/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại 
Thông tư này để vận dụng, tổ chức quản lý dự 
án phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.



II. Một số nội dung cần lưu ý

2. Đối tượng áp dụng (Điều 1):

- Áp dụng đối với người quyết định thành lập 
Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 63 của Luật Xây dựng, 
người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản 
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người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản 
lý dự án đầu tư xây dựng các dự án sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài 
ngân sách và tổ chức, cá nhân có liên quan
(Khoản 1 Điều 63 LXD: Bô ̣trưởng, Thủ trưởng CQ ngang bô,̣ 

CT UBND cấp tỉnh, cấp huyện, người đại diện có thẩm quyền
của DNNN)



II. Một số nội dung cần lưu ý

3. Thuật ngữ mới (Điều 2):

Ủy thác quản lý dự án: là việc người quyết 
định đầu tư chấp thuận để chủ đầu tư giao cho 
Ban QLDA chuyên ngành, khu vực nơi có dự 
án thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án, bàn giao 
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án thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án, bàn giao 
công trình hoàn thành cho chủ đầu tư theo thỏa 
thuận hợp đồng được ký kết



II. Một số nội dung cần lưu ý

4. Nguyên tắc tổ chức (Điều 3): Lưu ý

- Không làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án,

- Không làm tăng thêm biên chế Ban quản lý 
dự án khi được sắp xếp, tổ chức lại hoạt động 
để thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu 
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để thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu 
vực. 

- Cán bộ, viên chức trong biên chế Ban QLDA 
chuyên ngành, khu vực không kiêm nhiệm các 
chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài 
nhiệm vụ quản lý dự án được giao



II. Một số nội dung cần lưu ý

5. Mô hình tổ chức: Điều 4

Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do:

- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định 

thành lập: tổ chức sự nghiệp công lập (Nghị 
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thành lập: tổ chức sự nghiệp công lập (Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP)

- Người đại diện có thẩm quyền của tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định 

thành lập: đơn vị thành viên hạch toán độc lập 

hoặc là đơn vị hạch toán phụ thuộc



II. Một số nội dung cần lưu ý

5. Mô hình tổ chức (tt):

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự 

án thành lập theo quy định tại Điều 19 của 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc chủ đầu tư.
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nghiệp trực thuộc chủ đầu tư.

- Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết 
định đầu tư quyết định hình thức tổ chức quản 

lý dự án được áp dụng phù hợp với yêu cầu 

quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.



II. Một số nội dung cần lưu ý

6. Tô ̉ chức lại Ban QLDA (Điều 5):

a. Đối với BQLDA một dự án sử dung vốn NSNN va ̀ 
NN ngoài NS:

- Trước LXD 2014: được tiếp tục cho đến khi hoàn
thành dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng
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thành dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng

- Sau LXD 2014: được tổ chức lại hoạt động trên cơ 
sở thực hiện sáp nhập vào Ban QLDA chuyên 
ngành, khu vực thành lập theo thẩm quyền tại khoản
1 Điều 63 LXD



II. Một số nội dung cần lưu ý

6. Tô ̉ chức lại Ban QLDA (Điều 5):

a. Đối với BQLDA một dự án sử dung vốn NSNN va ̀ 
NN ngoài NS (tiếp theo):

- Đối với các dự án thuộc các chương trình Mục tiêu 
khác nhau được đầu tư xây dựng trên cùng địa bàn 
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khác nhau được đầu tư xây dựng trên cùng địa bàn 
hành chính của tỉnh, huyện chủ chương trình Mục 
tiêu cần thống nhất với UBND cấp tỉnh, cấp huyện 
thực hiện việc lồng ghép các dự án để giao cho Ban 
QLDA chuyên ngành, khu vực của cấp tỉnh, cấp 
huyện quản lý;



II. Một số nội dung cần lưu ý

6. Tổ chức lại Ban QLDA (Điều 5): (tt)
b. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, 
UBND cấp tỉnh xem xét, kiện toàn chức năng, nhiệm 
vụ và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý khu vực 
phát triển đô thị được thành lập theo quy định của 
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phát triển đô thị được thành lập theo quy định của 
Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của 
Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị để đảm 
nhận quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật tại địa phương.



II. Một số nội dung cần lưu ý

7. Thành lập Ban QLDA (Điều 6):
a. Điều kiện cụ thể của Bộ ngành, địa phương, doanh 
nghiệp, Người có thẩm quyền theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 63 của Luật Xây dựng có thể lựa 
chọn một hoặc một số Ban quản lý dự án đầu tư xây 

© 2007 Báo cáo khoa học              Nhóm tác giả: PGS.TS. Chu Quốc Thắng – Th.S. Nguyễn Minh Hiếu© 2016 Hội nghi ̣ tập huấn BCV: ThS. Nguyễn Minh Hiếu – Phòng Quản lý xây dựng

chọn một hoặc một số Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng đang hoạt động làm nòng cốt để tổ chức lại hoạt 
động, thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
phù hợp với quy định theo từng bước thực hiện sau
đây:



II. Một số nội dung cần lưu ý

• Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư các dự án thực hiện rà 

soát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Ban quản 

lý dự án hiện có và đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại 

hoạt động đối với các Ban quản lý dự án này để báo cáo người 

có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tổ chức lại hoạt động 

của các Ban quản lý dự án;
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• Bổ sung, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức hoạt động của Ban quản lý dự án hiện có làm cơ sở để ra 

quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực sau 

khi đã được sắp xếp, tổ chức lại hoạt động;

• Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung năng lực hoạt động để 
đáp ứng yêu cầu về Điều kiện năng lực của Ban QLDA chuyên 

ngành, khu vực theo quy định tại Điều 64 của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP.



II. Một số nội dung cần lưu ý

b. Ban QLDA cấp tỉnh:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập các 
Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định 
tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP.
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- UBND cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc ủy quyền cho 
các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 
quản lý đối với hoạt động của các Ban QLDA chuyên 
ngành, khu vực do mình quyết định thành lập.



II. Một số nội dung cần lưu ý

c. Ban QLDA cấp huyện:
- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập 
Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực của huyện sau 
khi có ý kiến chấp thuận của UBND cấp tỉnh 
để quản lý các dự án do cấp huyện, cấp xã quyết định 
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để quản lý các dự án do cấp huyện, cấp xã quyết định 
đầu tư và dự án được UBND cấp tỉnh giao làm chủ 
đầu tư, trừ các dự án do chủ đầu tư trực tiếp quản lý 
thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

- UBND cấp huyện trực tiếp quản lý đối với hoạt 
động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của cấp 
huyện.



II. Một số nội dung cần lưu ý

8. Vị trí của Ban QLDA (Điều 7):
a. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực khi hoạt động 
phải đăng ký năng lực hoạt động với cơ quan quản lý 
xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính;

b. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có quan hệ 
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b. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có quan hệ 
phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức liên quan 
theo quy định tại Điều 17 của Thông tư này.

9. Chức năng của Ban QLDA (Điều 7):
- Quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật Xây 
dựng và Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP



II. Một số nội dung cần lưu ý

9. Chức năng của Ban QLDA (Điều 7):

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân 
sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao.
Căn cứ Điều kiện cụ thể của Bộ ngành, địa phương, 
doanh nghiệp, người quyết định đầu tư xem xét, 
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doanh nghiệp, người quyết định đầu tư xem xét, 
quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức 
năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác 
khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên 
cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự 
án đã được giao



II. Một số nội dung cần lưu ý

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây 
dựng theo quy định của pháp luật

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ 
đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc 
xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng 
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xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng 
công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết 
định đầu tư



II. Một số nội dung cần lưu ý

10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA 
(Điều 8):

Bao gồm: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư

b. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án
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b. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án

c. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết 
với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp 
với năng lực hoạt động của mình.

d. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều 
kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp 
luật.



II. Một số nội dung cần lưu ý

11. Tổ chức hoạt động của Ban QLDA (Điều
9):

a. Cơ cấu phòng, ban: Ban GĐ, VP, Phòng (ban) nghiệp vụ, 
Phòng (ban) Điều hành dự án. (chuẩn bị dự án; giải phóng mặt 

bằng; quản lý thiết kế, dự toán; quản lý đấu thầu và hợp đồng; giám 

sát thi công; nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành)
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sát thi công; nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành)

b. Các chức danh chủ chốt của Ban QLDA gồm: Giám đốc, 
các Phó GĐ, Kế toán trưởng do người quyết định thành 
lập Ban QLDA bổ nhiệm và miễn nhiệm.

c. Giám đốc QLDA do Giám đốc Ban QLDA bổ nhiệm, 
miễn nhiệm và được bố trí làm việc tại các phòng (ban) 
Điều hành dự án



II. Một số nội dung cần lưu ý

11. Tổ chức hoạt động của Ban QLDA (Điều
9): (tiếp theo)

d. Cá nhân đảm nhận thực hiện công việc chuyên môn
của Ban QLDA phải có đủ điều kiện năng lực theo 
quy định của pháp luật về xây dựng; Giám đốc quản 
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quy định của pháp luật về xây dựng; Giám đốc quản 
lý dự án phải có đủ Điều kiện năng lực theo quy định 
tại Điều 54 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

e. Ban QLDA được nhận ủy thác quản lý dự án. Trường 
hợp quản lý nhiều dự án tại cùng một thời điểm thì có 
thể thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng 
lực để thực hiện một số công việc QLDA cụ thể.



II. Một số nội dung cần lưu ý

12. Kinh phí hoạt động của Ban QLDA (Điều
10): Bao gồm:

a. Chi phí QLDA tính trong tổng mức đầu tư dự án 
được duyệt (theo quy định của BXD hoặc lập dự 
toán). Trường hợp BQLDA ký kết hợp đồng ủy thác 
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toán). Trường hợp BQLDA ký kết hợp đồng ủy thác 
quản lý dự án với chủ đầu tư thì tùy thuộc vào việc 
phân giao thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án giữa các 
Bên hợp đồng để quyết định mức chi phí quản lý dự 
án được sử dụng. (nhưng không vượt quá mức chi phí quản 

lý dự án tính theo định mức của BXD)

b. Các Khoản phí, lệ phí được trích từ việc thực hiện 
các nhiệm vụ quản lý dự án: (theo quy định của BTC)



II. Một số nội dung cần lưu ý

12. Kinh phí hoạt động của Ban QLDA (Điều
10): (tiếp theo)

c. Kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp khác và các 
hoạt động khác;

d. Hỗ trợ kinh phí thực hiện của Người quyết định 
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d. Hỗ trợ kinh phí thực hiện của Người quyết định 
thành lập Ban quản lý dự án, Người quyết định đầu 
tư. (trường hợp Ban QLDA được giao quản lý các dự 
án tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó 
khăn, dự án quy mô nhỏ có yêu cầu lập Báo cáo Kinh 
tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự án mới phê duyệt 
nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện).



II. Một số nội dung cần lưu ý

13. Hoạt động ủy thác (Điều 12):
a. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm
nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ 
Điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy 
định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và 
điều kiện cụ thể của mình.
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điều kiện cụ thể của mình.

b. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua 
hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết.

c. Trường hợp Người QĐĐT, CĐT đồng thời là người 
quyết định thành lập Ban QLDA thì việc ủy thác QLDA
được thực hiện theo phân giao nhiệm vụ của người 
QĐĐT và hợp đồng ủy thác QLDA.



II. Một số nội dung cần lưu ý

d. Trình tự thực hiện ủy thác:

• Bước 1: Chủ đầu tư có đề xuất về yêu cầu ủy thác 
QLDA gửi Ban QLDA (Nội dung đề xuất cần mô tả 

cụ thể về dự án và các yêu cầu, phạm vi công việc 

quản lý dự án cần phải thực hiện)
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• Bước 2: Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người 
quyết định đầu tư chấp thuận việc giao nhiệm vụ 
quản lý dự án cho Ban QLDA

• Bước 3: Chủ đầu tư tổ chức đàm phán, ký kết hợp 
đồng ủy thác QLDA theo quy định của pháp luật về 
hợp đồng xây dựng.



II. Một số nội dung cần lưu ý

e. Giám sát ủy thác:

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên 
môn trực thuộc để giám sát thực hiện hợp đồng ủy 
thác QLDA và phối hợp để thực hiện các công việc 
quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Thông tư này.
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• f. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được phép 
cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý dự án cho các chủ 
đầu tư khác (có điều kiện kèm theo: Bảo đảm hoàn thành 

nhiệm vụ quản lý dự án được người quyết định đầu tư giao 

theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt; Có đủ Điều 

kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây 

dựng; Được chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án)

)



II. Một số nội dung cần lưu ý

14. Quy chế hoạt động Ban QLDA (Điều 13):
a. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm tổ chức soạn 
thảo, trình người quyết định thành lập Ban QLDA
phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban QLDA.

b. Các nội dung yêu cầu về: 
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b. Các nội dung yêu cầu về: 

• Đầy đủ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ làm chủ 
đầu tư dự án; 

• Nhiệm vụ và phạm vi hoạt động quản lý dự án

• Cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự 

• Phải được phân định rõ giữa chức năng của chủ đầu 
tư và thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án.



II. Một số nội dung cần lưu ý

• Mỗi chức danh, vị trí công tác trong Ban QLDA phải 
được quy định rõ về nhiệm vụ công việc, yêu cầu về 
năng lực chuyên môn và phạm vi trách nhiệm, quyền 
hạn được giao.

• Thực hiện tự chủ về tài chính, tự bảo đảm kinh phí 
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thường xuyên đối với các hoạt động của Ban QLDA.

(Mẫu Quy chế hoạt động của Ban QLDA chuyên 

ngành, khu vực tham khảo hướng dẫn tại Phụ lục I 

của Thông tư này)

Lưu ý: tránh chồng chéo giữa thực hiện chức năng 
của chủ đầu tư với thực hiện các nhiệm vụ QLDA



II. Một số nội dung cần lưu ý

15. Phối hợp hoạt động giữa Ban QLDA và 
các cơ quan, tổ chức liên quan (Điều 17):
a. Đối với Người quyết định thành lập Ban QLDA, 
người quyết định đầu tư: 05 nội dung

• Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của người 
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• Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của người 

quyết định thành lập Ban QLDA, người quyết định đầu tư 

của các dự án được giao làm chủ đầu tư trong việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn được người quyết định đầu tư ủy 

quyền;

• Trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban QLDA (kể cả 

trong trường hợp Điều chỉnh, bổ sung);



II. Một số nội dung cần lưu ý

• Trình thẩm định, phê duyệt các nội dung thuộc trách 

nhiệm của chủ đầu tư theo nhiệm vụ được giao và theo 

quy định của pháp luật;

• Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình triển khai thực 

hiện các dự án được giao quản lý; đề xuất biện pháp phối 

hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết 
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hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết 
của mình;

• Giải trình các nội dung cần thiết theo yêu cầu của người 

quyết định thành lập Ban QLDA, người quyết định đầu 

tư.



II. Một số nội dung cần lưu ý

b. Đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án, chủ 
quản lý sử dụng công trình:

• Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với chủ đầu tư ủy thác 

quản lý dự án theo hợp đồng ký kết và theo quy định của 

pháp luật có liên quan; chịu sự kiểm tra, giám sát của 

chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án nhận ủy 

© 2007 Báo cáo khoa học              Nhóm tác giả: PGS.TS. Chu Quốc Thắng – Th.S. Nguyễn Minh Hiếu© 2016 Hội nghi ̣ tập huấn BCV: ThS. Nguyễn Minh Hiếu – Phòng Quản lý xây dựng

chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án nhận ủy 

thác quản lý dự án;

• Tiếp nhận, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng và tạm 

ứng, thanh toán, quyết toán với nhà thầu theo ủy quyền 

của chủ đầu tư;

• Thực hiện các nhiệm vụ QLDA của chủ đầu tư theo ủy 

quyền và theo quy định của pháp luật có liên quan;



II. Một số nội dung cần lưu ý

• Phối hợp với chủ quản lý sử dụng công trình khi lập, phê 

duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, tổ chức lựa 

chọn nhà thầu xây dựng và nghiệm thu, bàn giao công 

trình hoàn thành vào vận hành, sử dụng (kể cả việc bảo 

hành công trình theo quy định);

• Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư hoặc chủ 
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• Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư hoặc chủ 

quản lý sử dụng công trình theo quy định của pháp luật 

về xây dựng; quản lý công trình xây dựng hoàn thành 

trong trường hợp chưa xác định được chủ quản lý sử 

dụng công trình hoặc theo yêu cầu của người quyết định 

đầu tư.



II. Một số nội dung cần lưu ý

c. Đối với Nha ̀ thầu xây dựng:
• Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng 

với nhà thầu được lựa chọn theo quy định của pháp luật 

hoặc theo ủy quyền của chủ đầu tư có dự án được ủy thác 

quản lý dự án;

• Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhà thầu xây 
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• Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhà thầu xây 

dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định 

của pháp luật có liên quan;

• Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có 

thẩm quyền giải quyết các đề xuất, vướng mắc của nhà 

thầu trong quá trình thực hiện.



II. Một số nội dung cần lưu ý

d. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo phân 
cấp:

• Thực hiện (hoặc theo ủy quyền) các thủ tục liên quan đến 

công tác chuẩn bị dự án, cấp giấy phép xây dựng theo 

quy định của pháp luật;
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• Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp 

thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy 

định của pháp luật về xây dựng;

• Chủ trì phối hợp với UBND các cấp trong việc thực hiện 

công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư;



II. Một số nội dung cần lưu ý

• Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác 

quản lý hành chính, bảo đảm an ninh, an toàn cộng đồng 

trong quá trình thực hiện dự án, bàn giao công trình vào 

sử dụng;

• Báo cáo, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về tình hình thực hiện quản lý dự án (khi được yêu cầu), 
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về tình hình thực hiện quản lý dự án (khi được yêu cầu), 

sự cố công trình, an toàn trong xây dựng và đề xuất biện 

pháp phối hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền 

giải quyết của mình;

• Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.



II. Một số nội dung cần lưu ý

16. Trách nhiệm của các chủ thê ̉ (Điều 19):
a. Người quyết định thành lập Ban QLDA:

• Quyết định việc thành lập, sáp nhập và giải thể Ban 

QLDA theo quy định của pháp luật;

• Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 
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• Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

và biên chế của Ban QLDA;

• Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, các nhân sự chủ chốt 

của Ban QLDA;

• Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban QLDA;

• Theo dõi, chỉ đạo Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ 

được giao và thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư xây 

dựng theo quy định, hiện hành;



II. Một số nội dung cần lưu ý

• Hỗ trợ về kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc cho 

Ban quản lý dự án trong trường hợp cần thiết;

• Giám sát, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất đối với hoạt 

động của Ban quản lý dự án theo quy định của Thông tư 

này;

• Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các 
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• Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các 

Ban quản lý dự án thuộc thẩm quyền quản lý với cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp.



II. Một số nội dung cần lưu ý

b. Người quyết định đầu tư:
• Quyết định hình thức quản lý dự án áp dụng khi quyết 
định đầu tư;

• Quyết định phương án, biện pháp sắp xếp, tổ chức lại 

hoạt động của các Ban QLDA hiện có thuộc thẩm quyền 

quản lý theo hướng dẫn của Thông tư này, phù hợp với 
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quản lý theo hướng dẫn của Thông tư này, phù hợp với 

điều kiện cụ thể của mình.



II. Một số nội dung cần lưu ý

b. Chủ đầu tư:
• Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của 

mình theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật có 

liên quan;

• Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng 

ủy thác quản lý dự án trong trường hợp dự án được giao 

© 2007 Báo cáo khoa học              Nhóm tác giả: PGS.TS. Chu Quốc Thắng – Th.S. Nguyễn Minh Hiếu© 2016 Hội nghi ̣ tập huấn BCV: ThS. Nguyễn Minh Hiếu – Phòng Quản lý xây dựng

ủy thác quản lý dự án trong trường hợp dự án được giao 

cho Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thực hiện;

• Nhận bàn giao công trình hoàn thành từ Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực sau khi công trình đã được 

nghiệm thu hoàn thành và tổ chức bàn giao theo quy định 

của pháp luật về xây dựng.



II. Một số nội dung cần lưu ý

17. Xử lý chuyển tiếp (Điều 20):
a. Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án sử dụng 

vốn nhà nước được quyết định thành lập trước ngày 
LXD2014 có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt 

động cho đến khi hoàn thành dự án, đưa công trình 
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động cho đến khi hoàn thành dự án, đưa công trình 

vào khai thác sử dụng. Đối với dự án thực hiện theo 
hình thức thuê tư vấn quản lý dự án trước ngày 

LXD2014 có hiệu lực, đã lựa chọn được nhà thầu tư 

vấn quản lý dự án được tiếp tục ký kết, thực hiện hợp 

đồng tư vấn quản lý dự án cho đến khi dự án hoàn 
thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.



II. Một số nội dung cần lưu ý

17. Xử lý chuyển tiếp (Điều 20): (tiếp theo)

b. Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án sử dụng 

vốn nhà nước được quyết định thành lập trong thời 
gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 05/8/2015 không 

đáp ứng Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật 
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đáp ứng Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật 
Xây dựng phải thực hiện chuyển đổi hình thức 

quản lý dự án được áp dụng.



II. Một số nội dung cần lưu ý

17. Xử lý chuyển tiếp (Điều 20): (tiếp theo)

c. Đối với việc tổ chức lại hoạt động và thành lập các 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, 
khu vực:

- Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA 
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- Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA 

có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại hoạt động, thành lập các 

Ban QLDA. Việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động, thành lập các 

Ban QLDA phải được hoàn thành trước ngày 31/10/2016;

- Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn NN căn cứ điều kiện 

cụ thể thực hiện dự án có trách nhiệm đề xuất phương án 

chuyển đổi hình thức quản lý đối với dự án của mình để báo 

cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.



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