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CHỈ THỊ 
Về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, 
trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng  

giao thông của Bộ Giao thông vận tải  

Để tăng cường trách nhiệm, giảm bớt thủ tục, tăng tính chủ động cho các chủ 
đầu tư/ban quản lý dự án (QLDA) trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã thực hiện 
phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các chủ đầu tư/ban QLDA, đồng thời đã ban hành 
nhiều văn bản (quy định, hướng dẫn, chỉ thị, công điện vv…) phân định rõ nghĩa vụ, 
trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng 
như các chế tài xử lý để công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ngày 
càng được thực hiện tốt hơn, chất lượng cao hơn, đảm bảo tiến độ yêu cầu, tuân thủ 
nghiêm các quy định của pháp luật. 

Với nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, các chủ thể tham gia hoạt động xây 
dựng đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, phần lớn các công trình hoàn 
thành đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian qua đều đảm bảo chất lượng, phát 
huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh của Đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một 
số tồn tại, hạn chế như: Một số chủ đầu tư/ban QLDA, tư vấn thiết kế, tư vấn giám 
sát, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, sâu sát trong 
quá trình thực hiện dự án theo quy định pháp luật và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân 
cấp, ủy quyền, chưa phối hợp tốt với địa phương. Một số nội dung trong hồ sơ dự 
án, thiết kế xây dựng còn khiếm khuyết dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá 
trình thực hiện làm kéo dài thời gian (đặc biệt công tác khảo sát mỏ vật liệu xây 
dựng, sai khác về địa chất, thuỷ văn…), chỉ dẫn kỹ thuật của dự án còn một số nội 
dung chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thi công, nghiệm thu; một số dự 
án chậm tiến độ nhưng chưa được khắc phục dứt điểm; công tác sửa chữa khắc phục 
các khiếm khuyết, các hư hỏng cục bộ trong giai đoạn bảo hành chưa được thực hiện 
kịp thời; công tác quyết toán các dự án còn chậm.  

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục những 
hạn chế trong thời gian qua, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây 
dựng, đấu thầu, đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến 
độ thi công, tiến độ giải ngân, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư/ban 
QLDA: 

1. Khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo 
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chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản 
lý đầu tư xây dựng, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân 
trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm 
quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền theo đúng 
quy định của pháp luật. Người đứng đầu chủ đầu tư/ban QLDA chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được 
giao. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình/dự án, căn cứ nội 
dung, hình thức, quy mô, địa điểm đầu tư, tính chất kỹ thuật, nguồn vốn, yêu cầu về 
thời gian triển khai, hoàn thành, có trách nhiệm: 

- Xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho từng chương trình/dự án, từ giai đoạn 
chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng. Kế 
hoạch thực hiện phải gắn với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với 
tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ 
giải phóng mặt bằng vv...  

- Tổ chức triển khai thực hiện chương trình/dự án đảm bảo tuân thủ nghiêm các 
quy định của pháp luật, bám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn 
thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

2. Về công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế 

- Về công tác khảo sát: (1) Nâng cao chất lượng trong việc lập, phê duyệt nhiệm 
vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo đầy đủ số liệu khảo sát địa hình, địa chất, 
thuỷ văn, mỏ vật liệu, bãi đổ thải theo đúng quy định, nhất là các khu vực nền đất 
yếu, khu vực có điều kiện địa chất phức tạp; giám sát chặt chẽ thực hiện khảo sát, 
phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát, kiểm soát chất lượng hồ sơ, nghiệm thu trước 
khi trình thẩm định theo đúng quy định. (2) Có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất 
lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình. 
Đặc biệt, khi khảo sát điều tra các mỏ vật liệu, bãi đổ thải phải khảo sát kỹ lưỡng về 
vị trí, trữ lượng, chất lượng, khả năng cung ứng, đường vận chuyển, thủ tục khai 
thác, trữ lượng của các bãi đổ thải, đáp ứng yêu cầu của dự án. 

- Về hồ sơ thiết kế: (1) Kiểm soát chất lượng hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi 
trước khi trình thẩm định, phê duyệt. (2) Tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư theo đúng quy định. Trong đó, cần nghiên cứu 
áp dụng các giải pháp, công nghệ hợp lý; công tác lập dự toán xây dựng công trình 
phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, 
điều kiện thi công, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và mặt bằng giá thị 
trường; chỉ dẫn kỹ thuật phải đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 
cho công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện thẩm tra thiết kế theo đúng quy định, yêu cầu tư vấn thẩm 
tra hoạt động độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra. Bố trí cán bộ đủ năng lực, 
phù hợp với loại và cấp công trình; nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra. 

3. Về công tác lựa chọn nhà thầu 

- Tổ chức thực hiện việc đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT 
tại các văn bản số 9969/BGTVT-CQLXD ngày 24/9/2021, số 4327/BGTVT-
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CQLXD ngày 05/5/2022; thực hiện đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu 
xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ GTVT; đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện đấu thầu theo 
quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ, trong quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài 
trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công 
khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.  

- Về việc phân chia gói thầu; lập, hoàn thiện, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): 
(1) Phân chia dự án thành các gói thầu phù hợp đặc điểm của dự án, các yếu tố kỹ 
thuật, thời gian thực hiện, đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật (nguồn vật liệu, điều 
phối vật liệu, đường ra vào công trường, …), thuận lợi trong quá trình quản lý hợp 
đồng, tổ chức thi công xây dựng và đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu. (2) Tổ 
chức lập HSMT đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp quy định của pháp 
luật, phù hợp quy mô, tính chất, điều kiện thực tế của gói thầu, dự án; quy định chặt 
chẽ, đầy đủ trách nhiệm của các bên theo đúng quy định và tăng tính độc lập giữa 
các chủ thể (giám sát chuyên môn của nhà thầu thiết kế, nhà thầu giám sát, nhà thầu 
thi công) trong suốt quá trình thực hiện dự án. (3) Rà soát, hoàn thiện HSMT đúng 
với nội dung được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; tiên lượng mời thầu 
phải đảm bảo chính xác, phù hợp với hồ sơ thiết kế, dự toán và quy định về đo đạc, 
thanh toán của chỉ dẫn kỹ thuật. (4) Đăng tải thông tin đấu thầu đầy đủ, đúng quy 
định; hướng dẫn nhà thầu khảo sát hiện trường, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu 
cần) để trao đổi những nội dung hồ sơ mời thầu nhà thầu cần làm rõ. 

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải đảm bảo 
các yêu cầu sau: (1) Bố trí nhân sự có năng lực, trình độ, đáp ứng đầy đủ điều kiện 
theo quy định tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu. (2) Đánh giá HSDT đảm bảo trung 
thực, khách quan, công bằng, minh bạch, theo đúng tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT 
và phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình đánh giá HSDT, cần phân 
tích, đánh giá kỹ các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, khả năng huy động nhân 
vật lực, thiết bị, tài chính của nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến 
độ gói thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, nguồn 
lực tài chính thực hiện hợp đồng. (3) Kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu 
phụ, nghiêm cấm các hành vi chuyển nhượng thầu trái pháp luật.  

- Thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin trong đấu thầu; nghiêm cấm các 
hành vi: Gian lận, cản trở, thông thầu, tiết lộ thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu 
và các hành vi bị cấm khác trong đấu thầu theo quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu 
ngày 26/11/2013. 

- Nghiêm cấm các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền 
hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, người đứng đầu chủ đầu 
tư/ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ 
GTVT về những tồn tại, sai sót, vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện công tác lựa 
chọn nhà thầu.  

4. Công tác quản lý thi công xây dựng công trình 

- Chủ đầu tư/ban QLDA quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ 
chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn (tư vấn khảo sát, thiết 
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kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định,...).  

- Trước khi triển khai thi công, yêu cầu các nhà thầu thi công tổ chức rà soát 
hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế để kịp thời thông báo cho chủ đầu tư/ban 
QLDA nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng so với điều 
kiện thực tế. Đặc biệt đối với các khu vực có nghi ngờ về điều kiện địa chất công 
trình, địa chất thủy văn, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 

-  Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm nghĩa vụ, trách nhiệm của mình 
được quy định trong nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết với chủ đầu tư/ban 
QLDA; chấp hành nghiêm các chế tài xử phạt, xử lý của chủ đầu tư/ban QLDA và 
khắc phục, xử lý kịp thời các vi phạm chất lượng, chậm trễ tiến độ theo yêu cầu. Tập 
trung triển khai một số nội dung cụ thể như sau: (1) Tổ chức thi công các hạng mục 
công trình tuân thủ quy trình thi công, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt; 
huy động đầy đủ, đúng chủng loại máy móc, thiết bị, nhân lực thi công theo hợp 
đồng đã ký, phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công đã được phê duyệt. (2) Chỉ 
huy trưởng công trường và các nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về điều 
kiện năng lực theo quy định của pháp luật và quy định của hợp đồng. (3) Phải xây 
dựng hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tại hiện trường ngay từ khi bắt đầu 
triển khai thực hiện dự án, tuân thủ quy định về lập phòng thí nghiệm hiện trường. 
(4) Thực hiện đầy đủ, chính xác, trung thực các thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật 
liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng, lắp đặt vào công trình,...  

-  Yêu cầu các nhà thầu phải chủ động về nguồn vật liệu, máy móc thiết bị, 
nhân lực và nguồn tài chính để thực hiện theo đúng hợp đồng; kiên quyết xử lý các 
nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ (cắt chuyển khối 
lượng, thay thế, bổ sung, chấm dứt hợp đồng…). Đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng 
không có khả năng hoàn thành (đã thông báo vi phạm theo quy định của hợp đồng, 
nhưng không có chuyển biến), phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng; đồng thời thực 
hiện các thủ tục gửi Bộ KHĐT để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên 
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định; nhà thầu không 
hoàn thành hợp đồng (bị xử lý chấm dứt hợp đồng) sẽ đánh giá không đáp ứng ở 
bước đánh giá sơ bộ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự 
án do Bộ GTVT quản lý (từ 03 năm đến 05 năm theo Thông tư số 03/2015/TT-
BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ KHĐT). Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ nhưng 
chưa đến mức phải xử lý chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư/ban QLDA tăng cường đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu có giải pháp khắc phục kịp thời; xem xét, 
đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu, dự án khác 
do Bộ GTVT quản lý. Người đứng đầu chủ đầu tư/ban QLDA chịu trách nhiệm toàn 
diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định pháp luật đối với Dự án được giao 
quản lý không đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu; chậm chễ trong việc xử lý vi 
phạm nhà thầu theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan. 

-  Yêu cầu tư vấn thiết kế: Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả theo 
quy định: kịp thời phối hợp với chủ đầu tư/ban QLDA để giải quyết các vấn đề liên 
quan đến điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công; khắc phục kịp thời các tồn tại, 
hạn chế của hồ sơ đã được cơ quan chức năng chỉ ra trong quá trình thực hiện, không 
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làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Trường hợp các điều chỉnh có thay đổi lớn, 
phải làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý trách nhiệm hành chính, tài 
chính của tổ chức, cá nhân theo quy định. 

-  Yêu cầu tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy 
định của hợp đồng và pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về 
những công việc được giao, quy định đầy đủ chế tài xử phạt để xử lý tư vấn giám 
sát khi vi phạm hợp đồng. 

-  Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm, đảm bảo phòng thí nghiệm 
hợp chuẩn, thí nghiệm viên đủ điều kiện năng lực thực hiện công việc, kết quả thí 
nghiệm đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng 
yêu cầu, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng theo đúng quy định 
của hợp đồng. 

-  Kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật 
liệu và thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết 
kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. 

-  Giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu thí nghiệm, lưu giữ các mẫu đối chứng của 
nhà thầu; giám sát quá trình thí nghiệm, giám định kết quả thí nghiệm của nhà thầu 
và xác nhận vào phiếu thí nghiệm đúng quy định; đảm bảo tính độc lập trong đánh 
giá kết quả.  

5. Nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng 

-  Các chủ thể tham gia dự án cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu công trình, dự án trước khi đưa vào khai thác sử 
dụng, tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng. 

-  Thường xuyên theo dõi, kiểm tra trình trạng làm việc bình thường của công 
trình, dự án; yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình tuân 
thủ hợp đồng đã ký kết, trường hợp có những hư hỏng, khiếm khuyết, phải tiến hành 
kiểm tra, phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp xử 
lý nhằm duy trì điều kiện khai thác bình thường, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Giải 
pháp sửa chữa, khắc phục phải được chủ đầu tư/ban QLDA chấp thuận và đảm bảo 
đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo khả năng chịu lực, tuổi thọ công 
trình; quá trình sửa chữa khắc phục phải được giám sát, quản lý chất lượng theo 
đúng các quy định. 

6. Thanh - Quyết toán công trình 

-  Phải tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định quản lý đầu tư, quản 
lý chi phí, quản lý hợp đồng ngay trong quá trình thực hiện đầu tư và chịu trách 
nhiệm hoàn tất thủ tục đảm bảo theo đúng quy định trước khi trình quyết toán dự án 
hoàn thành. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết 
toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán.  

-  Tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành, 
xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự án theo đúng 
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quy định; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại 
về công tác quyết toán.  

-  Chủ động phối hợp, đôn đốc các địa phương khẩn trương phê duyệt quyết 
toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, tổng hợp quyết toán toàn bộ 
dự án hoàn thành.  

7. Tổ chức thực hiện 

-  Yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện 
Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Bộ GTVT các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. 

-  Giao Cục QLXD & CLCTGT kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, 
chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời tổng hợp các khó 
khăn, vướng mắc báo cáo tham mưu Bộ GTVT xem xét, giải quyết. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc 
Bộ, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan 
tổ chức thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và các 
nội dung của Chỉ thị này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Thứ trưởng (để ch/đ); 
- Thanh tra Bộ, các Vụ thuộc Bộ,  
   Cục QLXD&CLCTGT; 
- Tổng cục ĐBVN, các Cục QLCN (để th/h); 
- Các Sở GTVT các tỉnh, thành phố (để th/h); 
- Các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long,  
  ĐHCM, Mỹ Thuận (để th/h);  
- Các Trường, Viện thuộc Bộ (để th/h); 
- Lưu: VT, CQLXD(Trình).
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