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BÁO CÁO 
Tổng kết việc thi hành Luật Xây dựng 

 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, kết quả theo 
dõi tình hình thi hành Luật Xây dựng, tham khảo Báo cáo số 1329/BC-
UBKHCNMT14 ngày 10/5/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp  
luật về xây dựng và quy hoạch - kiến trúc, Bộ Xây dựng xây dựng Báo cáo tổng 
kếtviệc thi hành Luật Xây dựng với nội dung cụ thể như sau: 

I. VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT 
XÂY DỰNG NĂM 2014 

1. Về các chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xây dựng 

Ngay sau khi Luật Xây dựng năm 2014 được Quốc hội thông qua, ngày 
11/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục và phân công cơ quan 
chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa 
XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 kèm theo Quyết định số 1338/QĐ-TTg, trong 
đó, đã cụ thể danh mục văn bản quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo, thời 
gian trình đối với các văn bản quy định chi tiết Luật Xây dựng năm 2014. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 
100/TTg-KTN ngày 29/12/2014 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Luật 
Xây dựng 2014, để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng không bị gián đoạn 
trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn 
thực hiện Luật, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 
30/12/2014 hướng dẫn xử lý chuyển tiếp thực hiện một số nội dung của Luật 
Xây dựng năm 2014. Cùng với việc hoàn thiện các Nghị định trình Chính phủ, 
các Bộ đã chủ động xây dựng, soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền các Thông 
tư hướng dẫn thi hành nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai trên thực tế. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biếnLuật Xây dựng 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được triển khai thực hiện 
thường xuyên, liên tục, kịp thời cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 
bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các lớp tập huấn, phổ 
biến, đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử; tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật thông qua báo, tạp chí. Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức 290 lớp tuyên 
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truyền, phổ biến Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành với 34.611 học viên là cán bộ, công chức của các Bộ, ngành, địa phương, 
các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng. 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến được định hướng rõ ràng, bám sát các 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật qua đó góp phần nâng cao ý thức, 
niềm tin pháp luật, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá 
nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. 

3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Xây dựng 

Quốc hội đã ban hành nhiều Luật có liên quan để điều chỉnh các quan hệ 
trong đầu tư xây dựng. Hoạt động đầu tư xây dựng rất đa dạng, có liên quan đến 
nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, do vậy, lĩnh vực này ngoài chịu sự điều chỉnh 
của Luật Xây dựng năm 2014 còn chịu sự điều chỉnh của nhiều luật như: 

- Luật Đầu tư năm 2014 (đang được sửa đổi, bổ sung): quy định về thủ tục 
quyết định chủ trương đầu tư (thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục), trong đó 
có dự án đầu tư có cấu phần xây dựng... 

- Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2019: quy định về 
vốn đầu tư công, dự án đầu tư công (trong đó có dự án đầu tư có cấu phần xây 
dựng), phân loại dự án đầu tư công; chủ trương đầu tư , quyết định đầu tư dự án 
đầu tư công (thẩm quyền, đối tượng, trình tự, thủ tục...); lập, thẩm định và giao 
kế hoạch đầu tư công; kiểm tra, đánh giá, giám sát, thanh tra dự án đầu tư công... 

- Luật Đấu thầu năm 2013: quy định về lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu 
cung cấp dịch vụ tư vấn, hàng hóa, xây lắp như: khảo sát, lập báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ 
tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ 
tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát, quản lý dự 
án...; dự án đầu tư phát triển: dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng 
cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng... 

- Luật Quảng cáo năm 2012: có quy định về cấp giấy phép xây dựng công 
trình quảng cáo (đối tượng, hồ sơ, trình tự, thủ tục)... 

- Luật Đất đai năm 2013: có quy định về các loại giấy tờ về quyền sử 
dụng đất làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 
05/8/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây 
dựng bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai và thực tiễn triển khai công tác cấp giấy 
phép xây dựng. 
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- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp năm 2014: có quy định về vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghiệp (trong đó có phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục của đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp...); quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (trong đó có quy định 
về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư, xây dựng, thẩm quyền quyết định đầu tư 
vốn ra ngoài doanh nghiệp...). 

Là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu 
tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát 
các quy định của Luật Xây dựng và các Luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ 
sung bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật (ví dụ: văn bản số 
1187/BXD-PC ngày 16/6/2016 về rà soát các luật liên quan đến đầu tư, kinh 
doanh, doanh nghiệp; văn bản số 1674/BXD-PC ngày 10/8/2016 về rà soát Luật 
Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan; văn bản số 1863/BXD-PC ngày 
27/7/2018 về tổng kết thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; Báo cáo số 
29/BC-BXD ngày 15/3/2019 tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải 
pháp sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch,        
quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị...) 

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014 lần này, Bộ 
Xây dựng đã tiếp tụcrà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nghiên 
cứu, đề xuất sửa đổi Luật Xây dựng năm 2014 theo hướng những nội dung liên 
quan đang được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật khác thì dự thảo Luật chỉ 
dẫn chiếu thực hiện, không quy định lại, không sửa đổi, bổ sung các luật liên 
quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.  

4. Xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Xây dựng 

Tính đến nay, văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng gồm 37 văn 
bản, trong đó có: 10 Nghị định của Chính phủ, 23 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng (trong đó, có 01 Thông tư liên tịch với Bộ Thông tin và Truyền thông, 
01 Thông tư đã hết hiệu lực thi hành), 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Các văn bản pháp luật nêu trên đã hướng dẫn cụ thể về: quy hoạch xây dựng, 
quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 
dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, bảo hiểm trong hoạt 
động đầu tư xây dựng... 

Các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quan tâm, chủ động tham 
mưu trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 
các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựngtrên 
địa bàn. 

(Chi tiết danh mục văn bản tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này). 
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5. Đánh giá chung 

5.1. Những kết quả đạt được 

Luật Xây dựng năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ 
họp thứ 7 ngày 18/6/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Luật này đã 
có nhiều nội dung đổi mới rất quan trọng về quản lý đầu tư xây dựng, cụ thể là: 
(1) Quy định rõ nội dung quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng 
các nguồn vốn khác nhau; (2) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành, kiểm soát, quản lý chất lượng và chi phí xây 
dựng ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng; (3) Đổi mới mô hình 
quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa...  

Sau khi Luật được thông qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai 
thực hiện thi hành Luật, các Bộ, ngành cơ quan trung ương, chính quyền các cấp 
và các chủ thể liên quan khác đã chủ động, khẩn trương triển khai rà soát, sửa 
đổi, bổ sung, ban hành, phổ biến Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư xây 
dựng theo quy định của Luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng đã được nâng cao hơn, các hoạt 
động xây dựng ngày càng đi vào trật tự, nền nếp, bảo đảm và nâng cao chất 
lượng công trình xây dựng và hiệu quả đầu tư xây dựng, góp phần tạo lập thị 
trường xây dựng ngày càng công khai, minh bạch. 

Hệ thống chính sách, pháp luật về xây dựng đã cơ bản bao quát toàn diện 
các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, cơ bản thể chế hóa 
kịp thời định hướng, chỉ đạo, chủ trương, chính sách… của Đảng, Nhà nước, 
đáp ứng yêu cầu thực tế; quy định rõ nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước; 
trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 
với pháp luật có liên quan, phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước trong từng 
giai đoạn; đã thể hiện phân cấp mạnh hơn, làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp, 
các ngành và các chủ thể. Các thủ tục hành chính đãđược rà soát, cải cách, giảm 
thời gian, hồ sơ và chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Có thể nói Luật Xây 
dựng năm 2014 và kết quả triển khai thi hành Luật đã có những đóng góp rất quan 
trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 

5.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc ban hành một số Nghị định, Thông tư hướng dẫn còn chậm so với 
thời gian có hiệu lực của Luật.Một số nội dung trong các văn bản hướng dẫn, quy 
định chưa đủ rõ, việc áp dụng không thống nhất, chậm được sửa đổi, bổ sung. 

- Còn một số nội dung bất cập, trùng lặp và chưa thống nhất, đồng bộ với 
pháp luật liên quan. 
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- Hệ thống chính sách và văn bản pháp luật thay đổi nhanh. Việc sửa đổi, 
bổ sung liên tục văn bản quy phạm pháp luậtđã có ảnh hưởng nhất định tới hoạt 
động của các chủ đầu tư, các nhà thầu, các công ty tư vấn xây dựng. 

- Việc tổ chức thực hiện luật trong thời gian đầu còn lúng túng, chưa đồng 
bộ, thiếu thống nhất ở một số địa phương. 

5.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Hoạt động đầu tư xây dựng liên quan đến nhiều chủ thể vàchịu tác 
động trực tiếp của các yếu tố kinh tế - xã hội, trong khi quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, sự mở cửa và hội nhập quốc tế đã đặt ra những 
yêu cầu ngày càng nhiều và càng cao đối với công tác hoàn thiện chính sách, 
pháp luật về xây dựng.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựngcó nội dung rộng, phức 
tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, do nhiều cơ quan chủ trì soạn 
thảo, trong khi sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc tham gia soạn thảo, 
góp ý đôi khi chưa chặt chẽ, khoa học, chưa thực sự hiệu quả, chưa bảo đảm thời 
gian theo yêu cầu. Việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý 
kiến rộng rãi nhân dân còn hình thức, chưa hiệu quả. 

b) Nguyên nhân chủ quan  

- Một số quy định của Luật Xây dựng năm 2014 mới lần đầu thực hiện, tác 
động đến nhiều đối tượng xã hội nên còn có ý kiến khác nhau, cần có thời gian 
nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo tính khả thi. 

- Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan 
trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật đôi khichưa thường xuyên, chưa 
kịp thời và chưa chặt chẽ. 

- Nhận thức về các quy định pháp luật của một số bộ phận cán bộ, công 
chức làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng còn hạn chế dẫn tới 
việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn lúng túng, vướng mắc.  

- Năng lực của một số cán bộlàm công tác xây dựng pháp luật vềxây dựng 
còn hạn chế. 

- Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xây dựng và việc phối hợp 
giữa các cấp, các ngành để xử lý các vướng mắc phát sinh trong công tác quản 
lý đầu tư xây dựng đôi khi còn chưa kịp thời, chưa chặt chẽ. 

- Chưa hình thành cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ xây dựng pháp luật 
một các đồng bộ, hệ thống. 
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II. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT XÂY DỰNG 

1. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

1.1. Kết quả đạt được 

- Quy định về lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng đã cơ 
bản giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Chất 
lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế và dự toán xây dựng 
công trình đã được nâng cao hơn. Thông qua thẩm định (đặc biệt là đối với các 
dự án sử dụng vốn nhà nước, các công trình quy mô lớn, phức tạp có ảnh hưởng 
lớn đến an toàn của cộng đồng), cơ quan chuyên môn về xây dựng đã phát hiện 
ra nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong trong quá trình thực hiện dự án về 
chất lượng và an toàn công trình, hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư. 

Theo số liệu của các Bộ, ngành, địa phương có báo cáo gửi về Bộ Xây 
dựng thì: (1) Tỷ lệ cắt giảm giá trị tổng mức đầu tư sau thẩm định năm 2015 là 
1,8%, năm 2016 là0,97%, năm 2017 là 3,67%, năm 2018 là 1,29%; (2) Tỷ lệ cắt 
giảm giá trị dự toán sau thẩm định năm 2015 là 5,02%, năm 2016 là 5,87%, năm 
2017 là 3,8%, năm 2018 là 3,91%; (3) Tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thiết kế 
do Bộ Xây dựng thẩm định năm 2015 là 17,5%,năm 2016 là khoảng 3,47%, năm 
2017 là khoảng 20%; do các địa phương thẩm định năm 2015 là 26,4%,  năm 
2016 là khoảng 35,96%, năm 2017 là 34,2%; năm 2018 là 35,8%. 

- Kiểm soát chặt chẽ giai đoạn thực hiện dự án và đưa công trình vào sử 
dụng.Chất lượng các công trình xây dựng trong cả nước về cơ bản được đảm 
bảo, chất lượng các công trình trọng điểm, có quy mô lớn được kiểm soát chặt 
chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác an 
toàn, hiệu quả.Thông qua kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng và kiểm tra 
công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, cơ quan 
chuyên môn về xây dựng đã phát hiện một số tồn tại, sai sót trong công tác khảo 
sát, thiết kế, quản lý chất lượng, thi công, giám sát thi công xây dựng và yêu cầu 
chủ đầu tư, các nhà thầu chấn chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời1.Công tác quản 

 
1- Năm 2015, theo báo cáo của các địa phương, đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu 12.440 công trình, trong 
đó khoảng trên 97% số lượng công trình đạt yêu cầu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng, các công trình còn lại đã yêu 
cầu khắc phục tồn tại, sai sót để đảm bảo an toàn trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Bộ Xây dựng đã tổ chức 
kiểm tra công tác nghiệm thu 155 công trình cấp I và cấp đặc biệt, Hội đồng đã tổ chức trên 100 đợt kiểm tra 
chất lượng các công trình, chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng từng phần hoặc toàn bộ 11 công trình; 
- Năm 2016, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng và 34 địa phương đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu đối với 
khoảng trên 11.030 công trình, trong đó có khoảng trên 97% đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện đưa vào khai thác 
sử dụng; đối với các công trình còn lại, cơ quan chuyên môn về xây dựng đã phát hiện một số tồn tại, sai sót và 
yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn trước khi được chấp nhận đưa vào khai thác, 
sử dụng, Hội đồng Nghiệm thu nhà nước đã kiểm tra và có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu 
tư cho phép đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ hoặc từng phần đối với 07 công trình;  
- Năm 2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra 346 đợt đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý, trong 
đó,  kiểm tra giai đoạn thi công xây dựng 213 đợt, kiểm tra đưa vào sử dụng 133 công trình, hạng mục công trình; Hội 
đồng nghiệm thu nhà nước đã tổ chức nghiệm thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với 51 công trình; 
kiểm tra 120 đợt theo định kỳ; nghiệm thu 19 công trình, gói thầu đưa vào sử dụng. 
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lý an toàn lao động trong thi công xây dựng có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tai nạn 
lao động trong thi công xây dựng giảm qua từng năm. Công tác giám định tư pháp 
được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng. 

- Tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây 
dựng, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ 
thông tin, thực hiện một số thủ tục cấp phép xây dựng thông qua trực tuyến để 
giảm bớt chi phí đi lại của người dân; tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến 
nghị về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và 
người dân thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng. 

- Việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh. Bộ Xây 
dựng đã phối hợp với Bộ Công an ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối 
hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 trong công tác quản lý đầu tư xây 
dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; đã mang lại hiệu quả, 
giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.Một 
số địa phương cũng đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa 
liên thông trong lĩnh vực xây dựng, phối hợp thực hiện các hoạt động cấp giấy 
phép xây dựng và các thủ tục liên quan, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp 
giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. 

1.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Tình trạng dự án đầu tư xây dựng bị kéo dài thời gian thực hiện so với 
quy định vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. 

- Việc chuẩn bị hồ sơ dự án, thực hiện thủ tục hành chính và triển khai 
đầu tư xây dựng của một số chủ thể còn chưa tuân thủ quy định pháp luật. Một 
số chủ đầu tư, tư vấn còn chưa chú trọng công tác quản lý chất lượng hồ sơ thiết 
kế, nhiều hồ sơ không đủ thành phần, nội dung và chất lượng không đạt yêu cầu, 
chưa phân bổ thời gian hợp lý cho từng giai đoạn thực hiện dự án, đặc biệt là 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

- Việc phân công, phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng còn chưa 
phù hợp, chưa tương xứng với điều kiện, năng lực thực hiện của các chủ thể. 
Quy định về phân cấp thẩm quyền chưa gắn liền với quy định trách nhiệm và 
các chế tài xử lý. 

- Một số công trình xây dựng đang khai thác, sử dụng đã có dấu hiệu 
xuống cấp do thiếu chú trọng trong công tác bảo trì công trình2. Trongđó không 

 
- Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây 
dựng, Bộ đã  tổ chức kiểm tra 107 đợt đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó có 21 công 
trình, gói thầu. 

2Các sự cố công trình như sụp đổ tháp truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong cơn 
bão số 10 ngày 15/9/2017; sập cầu Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái ngày 11/10/2017 do nước lũ; sự cố công trình Trung 
tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại ô đất 4.6 NO đường Lê Văn Lương ngày 8/9/2018; sự cố sập giàn 
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ít các công trình đã xảy ra mất an toàn về chất lượng công trình, về môi trường, 
an toàn phòng, chống cháy nổ làm ảnh hưởng lớn tới an toàn của người dân, 
cộng đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngoài ra, các công 
trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, các công 
trình ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng khi có xảy ra sự cố đều gây ra thiệt 
hại về người và tài sản. 

- Trong quá trình thực hiện phá dỡ tại một số công trình xây dựng thuộc 
đối tượng phải phá dỡ còn gặp khó khăn, bất cập. 

1.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Quá trình đầu tư xây dựng được điều chỉnh bởi nhiều hệ thống pháp luật 
khác nhau và phải thực hiện qua nhiều bước thủ tục khác nhau, chưa có sự kết 
nối liên thông (như:lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất/đấu giá, đấu thầu 
quyền sử dụng đất, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác 
động môi trường, khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán 
xây dựng; cấp giấy phép xây dựng tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng 
xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; nghiệm thu 
công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử 
dụng; vận hành, chạy thử; tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, 
bảo hành công trình xây dựngvà thực hiện các công việc cần thiết khác… quy 
định tại pháp luật về đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công, 
xây dựng…). 

- Một số trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu công cụ quản lý 
đầu vào làm căn cứ cho việc thực hiện (như: thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô 
thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc cấp giấy phép 
xây dựng). Một số quy định về hồ sơ trong thủ tục hành chính chưa được hướng 
dẫn kịp thời, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Một số cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chậm triển khai thực hiện 
cơ chế một cửa liên thông, một số cán bộ, công chức chưa tăng cường trách 
nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính.Sự phối hợp giữa các 
cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đôi khi chưa chặt 
chẽ, chưa đồng bộ. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm 
trong việc thực hiện pháp luật về xây dựng còn chưa kịp thời. 

- Thiếu các quy định, công cụ kiểm soát định kỳ, thường xuyên của các cơ 
quan chuyên môn về xây dựng trong suốt quá trình khai thác sử dụng công trình 
xây dựng. 

 
giáo công trình Khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ dành cho ô tô; cháy tại công trình Carina Plaza; 
sự cố dự án thủy điện Sông Bung 2... có các nguyên nhân xuất phát từ thiết kế, chất lượng vật liệu đã sử dụng, 
việc thay đổi công năng, sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu công trình không được kiểm soát và đánh giá an 
toàn chịu lực trong quá trình sử dụng cho thấy việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát an toàn chịu lực trong quá 
trình sử dụng của các công trình hiện hữu ở Việt Nam còn khoảng trống về quản lý. 
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- Ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ thể tham gia hoạt động đầu 
tư xây dựng chưa cao. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng  

2.1. Kết quả đạt được 

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang 
tích cực thành lập, kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo số liệu 
báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Xây dựng năm 2014 của các Bộ, ngành, địa 
phương gửi về Bộ Xây dựng thì tính đến 8/2018, nhiều bộ, ngành, địa phương 
đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp, thành lập mới các Ban quản lý dự án đáp 
ứng yêu cầu quản lý dự án và phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 
2014, trong đó: có Bộ, ngành, địa phương thành lập Ban quản lý dự án trên cơ 
sở kiện toàn, hợp nhất các Ban quản lý dự án đã được thành lập trước ngày Luật 
Xây dựng năm 2014 có hiệu lực và không thành lập mới Ban quản lý dự án (ví 
dụ: Quảng Bình, Bình Phước, Nghệ An,Trà Vinh, Phú Yên, Bến Tre, Lào Cai, 
Cần Thơ…); có Bộ, ngành, địa phương vừa kiện toàn các Ban quản lý dự án đã 
thành lập trước ngày Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực vừa thành lập mới 
Ban quản lý dự án (ví dụ: Quảng Ninh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Hà Tĩnh, Lai 
Châu, Tiền Giang…); có Bộ, ngành, địa phương thành lập mới các Ban quản lý 
dự án theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 (ví dụ: Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Hòa Bình…). 

Hoạt động của một số Ban quản lý dự án bước đầu đạt được một số kết 
quả nhất định. Khi thành lập hoặc sắp xếp, kiện toàn Ban quản lý dự áncho thấy 
đã giảm bớt số lượng các Ban quản lý dự án, nhân lực làm nhiệm vụ quản lý dự 
án3; nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực 
công tác trong các Ban quản lý dự án; nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Việc 
quy định về hình thức ủy thác quản lý dự án, mở rộng đối tượng chủ đầu tư được 
trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện đối với các dự án có 
tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đã góp phần tháo gỡ những khó khăn khi triển 
khai thực hiện quản lý dự án theo quy định mới của Luật Xây dựng năm 2014.  

2.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của các Bộ, ngành khó thực hiện do cần 
phải bố trí cán bộ đủ năng lực theo quy định, trong khi biên chế của các Bộ, 
ngành không đáp ứng được; đặc biệt, đối với các Bộ, ngành có ít dự án đầu tư xây 

 
3Theo quy định hiện hành,  địa phương chỉ thành lập 03 ban quản lý dự án trực thuộc tỉnh và 01 ban quản lý dự 
án trực thuộc quận, huyện; theo số liệu khảo sát tại các tỉnh năm 2016 số lượng Ban QLDA tại mỗi địa phương 
là từ 50 Ban đến 136 Ban.Theo số liệu thông kê, sau khi sắp xếp, kiện toàn Ban QLDA thì: thành phố Hà Nội từ 
26 Ban giảm còn 5 Ban giảm khoảng 60% số lượng phòng ban và 30% trụ sở làm việc; theo đề án sát nhập Ban 
QLDA, thành phố Hồ Chí Minh giảm 11 ban còn 33 ban và số cán bộ giảm 245 người; tỉnh Nghệ An giảm 27 
ban còn 30 ban; tỉnh Hà Tĩnh giảm 22 ban còn 4 ban cấp tỉnh; đối với dự án ODA số Ban quản lý dự án đã giảm 
từ 1000 ban còn dưới 100 ban. 
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dựng được triển khai, nếu thành lập các Ban quản lý dự án theo quy định của Luật 
Xây dựng sẽ không hiệu quả, làm tăng biên chế. 

- Việc sắp xếp nhân sự, xác định mô hình tổ chức, kinh phí hoạt động 
của Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thời gian đầu còn gặp khó khăn. 

- Việc phân định trách nhiệm giữa Ban quản lý dự án và chủ đầu tư trong 
quản lý dự án chưa thực sự rõ ràng. 

- Một số Ban quản lý dự án hoạt động chưa hiệu quả, công tác kiểm soát 
chất lượng dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư còn bất cập; cán bộ 
kỹ thuật ở một số Ban quản lý dự án nhìn chung vừa thiếu lại vừa yếu. 

2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2014 về mô hình Ban quản 
lý dự án chậm được hoàn thiện và chưa thực sự phù hợp với dự án đầu tư xây 
dựng sử dụng vốn khác, dự án có quy mô nhỏ hoặc có cấu phần thiết bị là chủ 
yếu, chưa thực sự phù hợp với một số cơ quan có ít dự án đầu tư xây dựng, chưa 
tạo sự chủ động, linh hoạt cho người quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước lựa chọn mô hình quản lý dự án. 

- Chưa có quy định cụ thể về hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa chủ 
đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

3. Công tác quản lý giấy phép xây dựng 

3.1. Kết quả đạt được 

- Công tác cấp giấy phép xây dựng đã được quan tâm, ngày càng đi vào 
nền nếp hơn.Các thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng được thực 
hiện công khai minh bạch, trách nhiệm của các chủ thể liên quan đã được quy 
định rõ hơn.  

-Các địa phương đã cơ bản chấp hành các quy định về thời gian và trình 
tự thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng. Một số địa 
phương đã có sự cải cách, đổi mới trong quy trình và thủ tục, rút ngắn thời hạn 
cấp giấy phép xây dựng theo quy định từ 30 ngày xuống còn 15-20 ngày, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đến làm các thủ tục xin cấp Giấy phép 
xây dựng(điển hình như Bình Dương, Cần Thơ là 15 ngày; Vĩnh Long, Long 
An, Đà Nẵng là 15 đến 20 ngày). 

- Vi phạm trật tự xây dựng có xu hướng giảm đáng kể: số công trình xây 
dựng không có giấy phép xây dựng năm 2015 giảm khoảng 4,3% so với năm 
2014, năm 2017 giảm 1,85% so với năm 2016; công trình xây dựng sai với giấy 
phép được cấp năm 2015 giảm 1,00% so với năm 2014, năm 2017 giảm 5,1% so 
với năm 2016; năm 2018, tổng số giấy phép xây dựng được cấp 65.116, đã kiểm 
tra, thanh tra về trật tự xây dựng 4.016 công trình (trong đó công trình không 
phép 1.732 công trình, sai phép 1.517 công trình, vi phạm khác 767 công trình). 
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3.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc cấp giấy phép xây dựng đối với một số trường hợp còn rườm rà, 
bất cập, không thực sự phù hợp với thực tiễn, thời gian cấp giấy phép xây dựng 
vẫn còn dài. Một số trường hợp, cơ quan chuyên môn phải hướng dẫn nhiều lần 
để hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng, tốn kém về thời gian và chi phí. 

- Vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, 
không đúng nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp. 

- Công tác tổ chức theo dõi việc thực hiện quyết định phạt vi phạm hành 
chính nhiều nơi làm còn chưa quyết liệt, triệt để. 

3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Quy định pháp luật về thẩm quyền, đối tượng, điều kiện, hồ sơ cấp giấy 
phép xây dựng chậm được hoàn thiện và chưa thực sự phù hợp với thực tế (ví 
dụ: quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có 
thời hạn phải “phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất 
được phê duyệt” là không khả thi; đối tượng miễn giấy phép xây dựng, hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo chưa thống nhất với 
pháp luật về quảng cáo; việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đã có 
quy hoạch, đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế là 
không cần thiết…). Các nội dung thẩm định thiết kế xây dựng và cấp phép xây 
dựng có một số điểm trùng lặp như: xem xét phù hợp quy hoạch, đấu nối với hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, đánh giá về an toàn công trình, năng lực 
hoạt động xây dựng của đơn vị tư vấn thiết kế, sự tuân thủ quy định về môi 
trường, phòng cháy chữa cháy…  

- Một số trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu công cụ quản lý 
đầu vào làm căn cứ cho việc cấp giấy phép xây dựng (như: thiếu quy hoạch chi 
tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị).  

- Một số công trình, dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường, phòng cháy chữa cháy thì báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm 
duyệt về phòng cháy chữa cháy là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng trong khi 
các thủ tục này không được thực hiện song song, đồng thời, mất nhiều thời gian 
để thực hiện. 

- Một số doanh nghiệp và người dân còn ngại ngần trong việc xin cấp giấy 
phép xây dựng. Nhận thức và hiểu biết pháp luật liên quan đến công tác cấp giấy 
phép xây dựng của một số chủ đầu tư còn hạn chế.Một số trường hợp, khi lập 
quy hoạch xây dựng, các chủ đầu tư không nghiên cứu kỹ tính chất và quy mô 
các công trình dẫn đến việc sau khi thiết kế xây dựng được các cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định, chủ đầu tư tự điều chỉnh tính chất, quy mô các công trình dẫn 
đến việc phải xin điều chỉnh quy hoạch, lấy ý kiến các đơn vị liên quan làm kéo 
dài thời gian cấp giấy phép xây dựng.  
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4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 

4.1. Kết quả đạt được 

- Các quy định pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng 
chỉ năng lực cho tổ chức hoạt động xây dựng đã được triển khai thực hiện trên 
toàn quốc. Trong năm 2017, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện cấp 
1.664 chứng chỉ năng lực hạng I, 6.104 chứng chỉ hành nghề hạng I; các Sở Xây 
dựng cấp 6.513 chứng chỉ năng lực hạng II, III và 9.957 chứng chỉ hành nghề 
hạng II, III. Năm 2018, Bộ Xây dựng tổ chức xét, cấp 1.376 chứng chỉ năng lực 
hạng I, 5.708 chứng chỉ hành nghề hạng I, 134 giấy phép cho nhà thầu nước 
ngoài hoạt động xây dựng hoạt động xây dựng tại Việt Nam nhận thầu các gói 
thầu dự án nhóm A; các Sở Xây dựng cấp 11.850 chứng chỉ năng lực hạng II, 
III; các Sở Xây dựng, Hiệp hội nghề nghiệp cấp 61.390 chứng chỉ hành nghề 
hạng II, III.  

- Việc công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 
xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các địa 
phương đã từng bước được thực hiện nghiệm túc, công khai và minh bạch.Phần 
mềm để phục vụ công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
đã hoạt động ổn định.  

- Tăng cường cải cách, đơn giản hóa thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, 
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, giảm bớt các ngành nghề, các lĩnh vực 
cần phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, tăng thời hạn có hiệu lực 
của chứng chỉ năng lực, đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục, đa dạng hóa các 
cách thức thực hiện thủ tục. Do đó, đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, chi phí 
thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cắt giảm khoảng 65,31%, chi phí 
thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực cắt giảm khoảng 55,64%, chi phí thực 
hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề cá nhân nước ngoài cắt giảm 
khoảng 11,39%; khắc phục được tình trạng can thiệp sâu vào quy mô hoạt động 
của tổ chức, loại bỏ sự độc quyền của một số tổ chức lớn. 

- Tăng cường vai trò của các Hội nghề nghiệp trong cấp chứng chỉ hoạt 
động xây dựng, thực hiện xã hội hóatrong việc cấp chứng chỉ hành nghề xây 
dựng một số Hội và Hiệp hội đã được các cơ quan quản lý cho phép thực hiện 
công tác này. Hiện nay, 03 tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng 
chỉ hành nghề trong phạm vi hoạt động trong cả nước bao gồm: Hiệp hội tư vấn 
xây dựng Việt Nam, Tổng Hội xây dựng Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt 
Nam, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. 

4.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc triển khai cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng còn chậm so với thời gian có hiệu lực của Luật. 

- Một số chức danh như cá nhân tham gia quản lý dự án, kiểm định xây 
dựng, định giá xây dựng, an toàn lao động yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề 
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hoạt động xây dựng là gây khó khăn cho cá nhân và doanh nghiệp trong đầu tư 
kinh doanh hoạt động xây dựng. 

- Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải thực 
hiện thủ tục đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là phát sinh thủ 
tục hành chính, phát sinh thời gian, chi phí không cần thiết. 

- Việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian đầu còn 
lúng túng, thực sự chưa đánh giá chính xác năng lực hoạt động của cá nhân, chưa 
đồng bộ với các quy định có liên quan về thời gian kinh nghiệm, trình độ chuyên 
môn… dẫn đến khó khăn, kéo dài thời gian xét cấp chứng chỉ hành nghề.  

4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Việc ban hành quy định về chế tài, thẩm quyền, lĩnh vực hành nghề và 
kiểm soát năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân, quy định về thu và 
quản lý sử dụng chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề còn chậm, chưa phù 
hợp với yêu cầu thực tế. 

- Còn có sự chưa thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về xây dựng với 
pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quản lý năng lực 
hoạt động xây dựng. 

5. Chi phí đầu tư xây dựng  
5.1. Kết quả đạt được 

- Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng từng bước được hoàn thiện, 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện xuyên suốt các giai đoạn 
đầu tư xây dựng, ngay từ lúc bắt đầu khảo sát - lập dự án, quá trình lập thiết kế - 
dự toán, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây 
dựng đến khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, thanh toán và quyết toán 
vốn đầu tư, góp phần chống thất thoát, lãng phí cho các công trình xây dựng, đặc 
biệtlàcác công trình sử dụng vốn đầu tư công. 

- Hệ thống định mức xây dựng đã được rà soát, loại bỏ những định mức 
đã lạc hậu. Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác rà soát 14.738/14.738 định mức 
xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, đã loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa 
đổi 3.289 định mức, bổ sung 1.786định mức. Việc loại bỏ các định mức lạc hậu 
đã góp phần khắc phục tình trạng các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cố tình hoặc vô ý 
áp dụng các định mức đã lạc hậu, không phù hợp với tính chất công việc thực tế 
gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, rà soát, bổ sung các định mức cho các công 
việc, công nghệ, thiết bị thi công mới làm cơ sở lập tổng mức đầu tư, dự toán 
công trình qua đó đảm bảo sự phù hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và 
nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. 

5.2. Một số tồn tại, hạn chế  

- Việc lập, trình hồ sơ quyết toán của chủ đầu tư và thẩm tra, phê duyệt của 
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các cơ quan có thẩm quyền thường chậm, không bảo đảm thời gian theo quy định. 

- Một số định mức phân bổ chi phí vẫn còn chưa phù hợp với thực tế, ví 
dụ định mức phân bổ chi phí cho công tác tư vấn xây dựng đã có điều chỉnh 
nhưng vẫn còn thấp so với công sức của các nhà tư vấn chuyên nghiệp và so với 
mức chi phí trả cho tư vấn nước ngoài. Trên thực tế, chi phí hoàn trả mặt bằng 
và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công đều có thể lớn hơn tỷ lệ theo 
quy định, dẫn đến khó khăn về tính chi phí… 

- Một số định mức còn chậm được rà soát, ban hành, không theo kịp sự 
thay đổi của các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng mới, chưa đáp ứng được tốc độ 
phát triển và hội nhập của ngành xây dựng trong giai đoạn hiện nay. 

5.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Quy định về thời gian quyết toán vốn đầu tư xây dựng còn chưa phù hợp 
với tính chất công việc và thực tế triển khai dự án đầu tư xây dựng. 

- Theo quy định hiện nay, các chỉ tiêu, định mức, chỉ số giá xây dựng do 
cơ quan quản lý nhà nước công bố để chủ đầu tư tham khảo nên trên thực tế có 
xu hướng áp dụng cứng nhắc hoặc điều chỉnh tùy tiện, dẫn đến bất cập, thất 
thoát, lãng phí. 

- Định mức xây dựng được công bố hiện nay là định mức dự toán được 
xác định trong một điều kiện chuẩn, chưa phù hợp với cơ chế thị trường.  

- Năng lực của các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan chuyên 
môn trong việc điều chỉnh, sửa đổi định mức đã có và xây dựng định mức mới 
còn hạn chế. 

6. Hợp đồng xây dựng 

6.1. Kết quả đạt được 

- Các quy định về hợp đồng xây dựng về cơ bản đã được tuân thủ, góp 
phần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu 
tư, chống thất thoát, lãng phí, giảm nợ đọng vốn trong xây dựng, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

-  Thông qua hợp đồng xây dựng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của 
các bên như chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính, nhà thầu phụ… đều 
được thống nhất, ràng buộc rõ ràng, bảo đảm công bằng, hài hoà lợi ích giữa các 
chủ thể tham gia đầu tư xây dựng. 

6.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc ký kết, thực hiện, điều chỉnh hợp đồng ở một số dự án còn bất cập, 
lúng túng hoặc kéo dài thời gian thực hiện. Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân 
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khác nhau, giá cả của các yếu tố chi phí cấu thành lên giá hợp đồng (vật liệu, 
nhân công, máy thi công) đôi khi có những biến động bất thường như giá cát 
năm 2017, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện hợp đồng, kéo dài thời hạn 
hoàn thành dự án và làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án. 

- Công tác lập, thẩm định dự toán xây dựng đối với hợp đồngthiết kế, 
cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng công trình (EPC)còn lúng túng, 
chưa rõ ràng trong việc nhà thầu EPC có phải lập dự toán để chủ đầu tư trình cơ 
quan chuyên môn về xây dựng để thẩm định dự toán xây dựng hay không. Điều 
nàyđã gây khó khăn, vướng mắc cho quá trình quản lý thực hiện hợp đồng này. 
Đồng thời việc áp dụng hợp đồng EPC một cách tràn lan cũng dẫn đến những hệ 
lụy không nhỏ trong thời gian qua, cụ thể như các dự án lớn thực theo phương 
thức hợp đồng EPC không những không rút ngắn được thời gian thực hiện dự án 
mà còn làm kéo dài thời gian hoàn thành, không đảm bảo được hiệu quả đầu tư 
như mong muốn. 

-Thực tiễn cho thấy tại một số gói thầu có tính chất đặc thù, một số vật tư, 
vật liệu và thiết bị đặc chủng, có giá trị lớn, có vai trò quyết định tiến độ và hiệu 
quả đầu tư của dự án cần phải mua sắm và vận chuyển về hiện trường trước khi 
đưa vào công trình. Tuy nhiên, việc thanh toán, nghiệm thu cho nhà thầu khi vật 
tư, vật liệu và thiết bị đặc thù này được đưa đến hiện trường còn hạn chế, làm 
kéo dài thời gian hoàn thành và giảm hiệu quả đầu tư của dự án. 

6.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

-Các chủ thể còn thụ động trong việc áp dụng các quy định của pháp luật, 
chưa vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật, đôi khi còn ỷ lại cơ quan quản 
lý nhà nước, thậm chí còn có chủ thể lợi dụng khẽ hở của pháp luật để trục lợi. 

- Một số quy định về hợp đồng xây dựng chưa có sự thống nhất, chưa 
thực sự phù hợp với thực tiễn quản lý, đồng thời, do tiến trình hội nhập quốc tế, 
khi thực hiện các dự án có sử dụng vốn vay của các ngân hàng đa phương 
thường sử dụng điều kiện mẫu hợp đồng FIDIC, trong đó có một số nội dung 
khác với quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Thiếu quy định về thanh toán trước cho nhà thầu một số thiết bị, vật tư 
đặc thù cần phải mua sắm trước khi đưa vào công trình; thiếu quy định về điều 
chỉnh hợp đồng do yếu tố biến động giá, quy định riêng cho những hợp đồng 
đơn giản, có quy mô nhỏ, điều này dẫn đến làm phức tạp hóa đối tượng hợp 
đồng này, gây lãng phí. 

- Quy định pháp luật về các loại hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà 
nước còn cứng nhắc, chưa phù hợp với thực tiễn. 

- Một số chủ đầu tư ước tính khối lượng thực hiện hợp đồng trong năm kế 
hoạch chưa chuẩn xác nên tiến độ thực tế thực hiện hợp đồng xây dựng chậm so 
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với tiến độ trong hợp đồng đã được ký kết ban đầu, không bảo đảm thời hạn 
quyết toán theo quy định. 

- Một số chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan khác liên quan đến quá trình 
thực hiện hợp đồng xây dựng chưa thực sự quan tâm đúng mức; chưa coi trọng 
việc phải tuân thủ các điều khoản đã ký kết, thiếu bình đẳng giữa chủ đầu tư và 
nhà thầu; chưa nắm bắt, tuân thủ kịp thời những quy định mới liên quan trong 
quá trình thực hiện đầu tư xây dựng. 

7. Công tác quản lý vật liệu xây dựng 

7.1. Kết quả đạt được 

- Trong  giai đoạn vừa qua, một số bộ, ngành liên quan và các địa phương 
đã xây dựng, từng bước triển khai quy hoạch, chiến lược về sử dụng vật liệu tại 
chỗ, vật liệu địa phương, sản phẩm vật liệu xây dựng có tỷ lệ nội địa hóa cao. Sau 
nhiều năm thực hiện đã từng bước thể hiện được vai trò đặc biệt quan trọng trong 
việc ổn định cung - cầu vật liệu xây dựng trong nước và tại các địa phương. 

- Các cơ quan quản lý đã ban hành các chính sách và định mức, tiêu chuẩn 
cho việc sử dụng gạch không nung, gạch không nung đã được sử dụng ở nhiều 
công trình trong cả nước. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử 
dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế 
hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.  

- Việc sử dụng cát, đá, sỏi nhân tạo đã nhận được sự quan tâm của các 
ngành, các cấp và các địa phương, cát nhân tạo đã được sử dụng tại nhiều địa 
phương và nhiều công trình. 

- Việc loại bỏ lò gạch, lò vôi thủ công đạt hiệu quả cao: đến đầu năm 2019 
cả nước đã loại bỏ được gần 450 lò vôi thủ công với sản lượng 900.000 tấn/năm 
(đạt 90%), dự kiến các cơ sở sản xuất vôi thủ công sẽ dừng sản xuất và xóa bỏ 
hoàn toàn trong năm 2020; tính đến ngày 31/12/2018 phần lớn các cở sở sản 
xuất gạch theo công nghệ lò đứng thủ công cơ bản đã được xóa bỏ (một số địa 
phương đã xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công như: Thái Bình, Bắc Ninh, Hải 
Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hậu Giang…). 

7.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc khai thác vật liệu xây dựng (đất, đá) tràn lan, tình trạng “cát tặc” 
vẫn diễn biến phức tạp, làm thất thoát và lãng phí các nguồn tài nguyên, khoáng 
sản của các địa phương. 

- Việc sản xuất, sử dụng và tiêu thụ gạch không nung gặp nhiều khó khăn, 
chưa đạt mục tiêu đề ra, việc phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, 
thân thiện, bảo vệ môi trường,vật liệu tại chỗ, vật liệu và sản phẩm xây dựng được 
sản xuất chế tạo trong nước, sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa caocòn hạn chế. 
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- Một số chính sách còn chung chung, chưa phù hợp cho việc thực hiện ở 
nhiều địa phương, vùng miền; việc tiếp xúc với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu 
tư sản xuất vật liệu xây không nung gặp nhiều khó khăn. Công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định sử dụng vật liệu xây không nung 
của nhiều địa phương còn hạn chế.  

- Việc tiêu thụ cát nhân tạo vẫn còn nhiều hạn chế, gặp rất nhiều khó 
khăn. Thống kê cho thấy, các doanh nghiệp dù đã rất cố gắng tiếp thị, giới thiệu 
sản phẩm, nhưng mức tiêu thụ vẫn không vượt quá 10% sản lượng sản xuất ra.  

- Cơ chế quản lý việc sản xuất, sử dụng cát nhân tạo còn nhiều bất cập, 
chưa nhất quán.  

7.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Trong Luật Xây dựng năm 2014 chưa quy định việc sử dụng vật liệu xây 
dựng đáp ứng yêu cầu sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp (như tro, 
xỉ, thạch cao,…), rác thải làm nguyên, nhiên liệu sản xuất vật liệu xây dựng 
nhằm tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, năng lượng, bảo vệ môi trường; đây là 
những xu thế sử dụng vật liệu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thời gian qua, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CPngày 05/4/2016 về quản 
lý vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, Luật Xây dựng năm 2014 chưa có nội dung 
giao Chính phủ quy định chi tiết về vật liệu xây dựng. Do vậy, nội dung này cần 
được cụ thể hóa trong luật làm cơ sở pháp lý cho việc ban hành Nghị định của 
Chính phủ. 

- Việc triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Thủ tướng Chính 
phủ và các bộ, ngành về sử dụng vật liệu xây không nung của chính quyền địa 
phương nhiều nơi còn chưa chi tiết, bất cập, chưa nghiêm túc 

- Các nguồn cung vật liệu tại chỗ còn thiếu; việc tạo lập và áp dụng cơ 
chế, chính sách hỗ trợ việc thúc đẩy tiêu thụ vật liệu nhân tạo còn nhiều bất cập, 
thiếu nhất quán. 

- Công tác tuyên truyền, vận động chủ đầu tư công trình sử dụng vật liệu 
xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện, bảo vệ môi 
trường, vật liệu tại chỗ, vật liệu và sản phẩm xây dựng được sản xuất chế tạo 
trong nước, sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao còn hạn chế, quy mô công nghệ 
sản suất còn nhỏ lẻ, lạc hậu. Doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn vay và 
chưa được hưởng các ưu đãi từ chương trình, đề án phát triển vật liệu không 
nung của Trung ương và địa phương… dẫn đến giá bán cao so với vật liệu xây 
dựng truyền thống, chưa tạo được lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Ngoài ra, do 
thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn hạn chế, nên một số doanh nghiệp chỉ nhập dây 
chuyền công nghệ ở mức trung bình, thiếu đồng bộ, hiểu biết về các tính năng 
kỹ thuật của sản phẩm, về chất lượng sản phẩm chưa đầy đủ, nên công tác bảo 

http://vatlieuxaydung.org.vn/phat-trien-vat-lieu-khong-nung-215
http://vatlieuxaydung.org.vn/phat-trien-vat-lieu-khong-nung-215
http://vatlieuxaydung.org.vn/doanh-nghiep-31
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quản sản phẩm khi lưu kho và vận chuyển chưa đúng quy trình, ảnh hưởng đến 
chất lượng sản phẩm khi đưa vào công trình. 

8. Về quản lý quy hoạch xây dựng 

8.1. Kết quả đạt được 

- Công tác lập quy hoạch xây dựng đã được quan tâm thực hiện và có 
chuyển biến tích cực; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể, chất lượng các 
đồ án quy hoạch từng bước được cải thiện. Công tác quản lý về quy hoạch, tổ 
chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, triển khai các quy hoạch phân khu, 
quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn được đẩy mạnh. Đến hết năm 
2017, tỷ lệ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu 
đạt khoảng 75%; quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35% so với diện tích đất xây 
dựng đô thị.  

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành về cơ bản, tỷ lệ số xã 
có quy hoạch xây dựng nông thôn đã đạt khoảng 99%.  

- Quy hoạch xây dựng khu chức năng được đẩy mạnh.Tính đến hết năm 
2018, đã có 10 khu chức năng được lập hoặc điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng; cả nước đã lập 04 quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh. Tại 63 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đã có tổng số 122 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng 
kỹ thuật được phê duyệt (cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang, 
không bao gồm quy hoạch giao thông). 

- Một số Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm thực hiện việc công bố, công 
khai quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định của pháp luật.  

- Đã bãi bỏ quy định về giấy phép quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch của 
Luật Xây dựng năm 2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên 
quan đến quy hoạch. 

8.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Tỷ lệ quy hoạch chi tiết (quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500) còn thấp, phụ 
thuộc khá nhiều vào các dự án đầu tư cụ thể và nguồn ngân sách cho việc tổ 
chức lập quy hoạch này là khá lớn. Chất lượng công tác lập quy hoạch còn thấp, 
chưa bảo đảm tính dự báo, kết nối đồng bộ và khả thi dẫn đến quy hoạch sau khi 
được phê duyệt phải điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ nhiều lần. 

- Chất lượng một số đồ án quy hoạch hiện nay chưa đáp ứng kịp yêu cầu 
thực tế quản lý và phát triển đô thị. Công tác dự báo còn thiếu tính khoa học và 
chưa khả thi, đặc biệt là dự báo về dân số, đất đai (thường vượt quá thực tế, 
nhiều đồ án có dự báo tăng dân số cơ học lên đến 10 - 15%/năm, trên cơ sở đó, 
dự báo diện tích đất xây dựng quá lớn, vượt quá khả năng và nguồn lực thực 
hiện). Thời gian lập đồ án thường kéo dài so với quy định, chưa giải quyết kịp 
thời các vấn đề nổi cộm trong công tác quản lý, phát triển đô thị. 

- Công tác lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành 
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phố trực thuộc Trung ương còn chậm và thiếu đồng bộ. 
- Việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, 

quy hoạch chi tiết còn tùy tiện, thường có xu hướng tăng tầng cao, mật độ xây 
dựng và hệ số sử dụng đất; giảm diện tích đất cây xanh công cộng, đất công 
trình hạ tầng kỹ thuật và thường diễn ra tại các thành phố lớn, có sức hấp dẫn và 
thu hút đầu tư cao.  

- Việc thực hiện quy định về cắm mốc giới tại nhiều địa phương chưa 
được quan tâm thực hiện, kinh phí cho cắm mốc giới hạn chế, khối lượng công 
việc lớn, vì vậy việc triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo quy hoạch được 
duyệt rất chậm, tỷ lệ thực hiện bình quân cả nước mới đạt khoảng 10-15% theo 
yêu cầu. 

8.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Trong quá trình thẩm định quy hoạch, sự phối hợp giữa các cơ quan, 
ban, ngành có liên quan (ở Trung ương cũng như địa phương) còn một số hạn 
chế, chưa chặt chẽ. Việc tham gia góp ý của các bên liên quan còn chưa được 
quan tâm đúng mức, nội dung còn chung chung, chưa thực sự đóng góp cho việc 
hoàn thiện và nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch. 

- Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức thực 
hiện quy hoạch theo quy định pháp luật về công bố, công khai quy hoạch; cắm 
mốc giới theo quy hoạch; việc kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng chưa được 
thực hiện thường xuyên; công tác quản lý, theo dõi hồ sơ, tổng hợp số liệu, thực 
hiện báo cáo giữa các ngành, các cấp còn thiếu sự thống nhất về hệ thống bảng 
biểu, thuật ngữ, từ ngữ sử dụng. 

- Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức quản lý và 
chuyên môn còn hạn chế, ít được đào tạo, đào tạo lại. 

- Việc tổ chức thi hành pháp luật của một số địa phương còn hạn chế, có thời 
thời điểm buông lỏng, thực hiện chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc, thường xuyên. 
Công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, một số trường hợp chưa xử lý triệt để, 
kiên quyết. Vai trò của chính quyền cơ sở trong việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa 
thực hiện tốt. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý chưa nhiều. 

9. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 
9.1. Kết quả đạt được 

Dự án khu đô thị là các dự án đa dạng về hình thức và mục tiêu đầu tư; 
yêu cầu cao đối với tính đồng bộ; quy mô chiếm đất lớn, triển khai trong thời 
gian dài; tác động tới nhiều chủ thể và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
ảnh hướng lớn diện mạo đô thị. 

Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, hiện nay trên cả nước có khoảng 
4.438 các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở với quy mô diện tích 
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110.331ha. Các dự án nêu trên có sự đa dạng về quy mô và loại hình, cụ thể: quy 
mô từ vài hécta tới hàng nghìn hecta; các dự án có vị trí tại cả khu vực đô thị và 
các khu vực ngoài đô thị; hình thành một khu đô thị mới hoặc các khu đô thị 
sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng hoặc khu cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc khu đô 
thị bảo tồn hoặc các khu vực tái thiết đô thị, khu đô thị gắn với khu công nghiệp, 
khu kinh tế, cửa khẩu…Nhìn chung, việc đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu 
nhà ở trong thời gian qua đã góp phần tích cực giải quyết nhu cầu chỗ ở, vui 
chơi giải trí của người dân, cũng như từng bước hình thành nên diện mạo kiến 
trúc, cảnh quan đô thị. 

9.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Thiếu nguồn lực cho phát triển đô thị, xây dựng đô thị chưa đồng bộ, 
thiếu kế hoạch; chưa xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
trong khu vực dự án và thiếu kết nối phù hợp với hệ thống hạ tầng chung ngoài 
khu vực dự án, gây lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực xã hội, gây ảnh 
hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

- Một số trường hợp dự án được phê duyệt, thực hiện không theo quy 
hoạch, chương trình, kế hoạch thực hiện, một số dự án triển khai chậm so với 
tiến độ được duyệt, không triển khai, bị tạm dừng hoặc bị thu hồi dẫn đến đầu tư 
dàn trải, lãng phí đất đai. 

9.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Tốc độ đô thị hóa nhanh, tốc độ đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, khu 
đô thị mới ở các đô thị lớn, đặc biệt là các đô thị loại I trực thuộc Trung ương. 
Thông tin, dữ liệu, số liệu về phát triển đô thị còn thiếu, chưa được hệ thống hóa 
và chưa được đánh giá kịp thời để điều chỉnh cácdự báo phát triển. 

- Một số nội dung chưa được quy định, làm rõ như: thuật ngữ, khái niệm 
về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; chưa phân biệt, làm rõ mối quan hệ và 
trách nhiệm giữa chủ đầu tư cấp 1 và các chủ đầu tư thứ cấp. 

- Thiếu các quy định kiểm soát về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đối với 
tổ hợp nhóm các công trình có chức năng đa dạng, quan hệ mật thiết với nhau và 
có nhiều chủ thể tham gia đầu tư xây dựng như trong khu đô thị. 

- Thiếu quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao quản lý hành 
chính đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án có quy 
mô lớn, dân số đông. 

III. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 
XÂY DỰNG 

1. Bối cảnh và một số yêu cầu sửa đổi, bổ sung 

Sau hơn 04 năm triển khai Luật Xây dựng, nhìn chung, công tác quản lý 
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nhà nước về xây dựng đã được tăng cường,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước. Các hoạt động đầu tư xây dựng đã ổn định, nền nếp hơn; chất lượng 
công trình xây dựng được nâng cao… Tuy nhiên hiện nay đã có một số yêu cầu 
mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật:  

(1) Yêu cầu phải thể chế hóa kịp thời một số định hướng, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước: 

- Một số định hướng trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã yêu cầu hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh, cải cách thủ 
tục hành chính: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 về phát triển 
kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa... Trên cơ sở định hướng của các Nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 
yêu cầu Chính phủ báo cáo đề xuất bổ sung trình các dự án luật vào Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, theo đó, cần sửa đổi, bổ sung, ban 
hành mới các văn bản liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh 
để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (văn bản số 178/UBTVQH14-PL 
ngày 22/8/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Nghị quyết số 78/2019/QH14 
ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đã bổ sung 
dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vào Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. 

- Thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều 
Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh 
doanh không cần thiết, không phù hợp: Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 
của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 
Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 6/2017; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ 
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 
31/8/2017 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật 
tháng 8/2017; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-
NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 
5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 110/NQ-CP 
ngày 25/8/2018về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng;Nghị quyết số 01/NQ-
CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 
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hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 

(2) Trong thực tiễn triển khai thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 đã xuất 
hiện một số vướng mắc, hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một 
số quy định của Luật như: 

- Một số quy định về nội dung, phạm vi, thẩm quyền thực hiện của cơ 
quan quản lý nhà nước, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn về 
công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế chưa phù hợp với nguyên tắc: cơ 
quan quản lý nhà nước chỉ kiểm soát nội dung thuộc chức năng quản lý nhà 
nước về xây dựng, kiểm soát sự phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, 
phương pháp tính định mức đơn giá của các dự án. Người quyết định đầu tư, chủ 
đầu tư, cơ quan tư vấn phải tự chịu trách nhiệm về các nội dung cụ thể của dự 
án, thiết kế xây dựng. 

- Nội dung, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây 
dựng còn có một số điểm trùng lặp; điều kiện cấp giấy phép xây dựng chưa phù 
hợp với một số loại công trình; thời gian cấp giấy phép xây dựng còn dài. 

- Việc thành lập, vận hành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên 
ngành, ban quản lý dự án khu vực đối với một số trường hợp khó thực hiện. 

- Quy định về phân chia dự án thành phần; quy định công bố chỉ tiêu, hệ 
thống định mức xây dựng, chỉ số giá, giá xây dựng, các loại hợp đồng xây dựng, 
các quy định liên quan đến quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng, 
đánh giáan toàn công trình, quy định về xây dựng các công trình khẩn cấp, cấp 
bách... cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra;  

- Còn thiếu một số quy định điều chỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng khu 
đô thị (dự án có những đặc điểm riêng, khác với dự án xây dựng công trình 
thông thường như: quy mô, diện tích chiếm đất lớn, sử dụng nhiều nguồn vốn 
khác nhau, thời gian thực hiện dự án thường kéo dài, có nhiều chủ thể tham gia, 
dự án vừa xây dựng vừa kinh doanh, khai thác…).  

(3) Sau khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực, đã có một số Luật mới 
được ban hành như: Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
Luật liên quan đến quy hoạch, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Luật Kiến 
trúc số 40/2019/QH14; các Luật khác đang được sửa đổi, bổ sung như Luật Đầu 
tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai… Vì vậy, cần thiết phải rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung một số quy định của Luật Xây dựng năm 2014 để bảo đảm tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.  
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Việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014là hết sức cần thiết trong 
giai đoạn hiện nay và cần phải bảo đảm một số yêu cầu sau đây: 

(1)Phù hợp vớichủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về 
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư 
xây dựng. 

(2) Phù hợp với thực tiễn, tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định liên 
quan đến vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất và đã được đánh giá tác 
động, để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý để khắc phục 
những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

(3)Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính 
tương thích của các chính sách với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.   

(4) Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, tăng cường phân cấp 
hợp lý và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm công 
khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

2. Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Với quan điểm nêu trên, Bộ Xây dựng đề xuất các nội dung cần sửa đổi, 
bổ sung hoặc bãi bỏ Luật Xây dựng năm 2014 như sau: 

- Bổ sung vào Điều 2 nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng 
vốn đầu tư công tại nước ngoài. 

- Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ tại Điều 3 về giải thích từ ngữ. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4 về nguyên tắc đầu tư xây dựng, trong đó bổ 
sung nội dung về trách nhiệm các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, nguyên 
tắc tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển công trình xanh, tiết kiệm 
năng lượng. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5 về xác định loại, cấp công trình xây dựng theo 
hướng Chính phủ quy định về tiêu chí, nguyên tắc phân loại, phân cấp công 
trình và Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 
ngành khác hướng dẫn chi tiết về phân loại, phân cấp công trình xây dựng để 
đảm bảo việc bổ sung, cập nhật theo xu thế phát triển của công nghệ, khoa học 
kỹ thuật và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 theo hướng bổ sung quy định chủ đầu tư 
dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 theo hướng bổ sung quy định bảo hiểm 
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trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3 là bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư 
xây dựng và nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm mua loại bảo hiểm này. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 25 theo hướng làm rõ các cấp độ quy hoạch xây 
dựng khu chức năng, bổ sung các trường hợp được lập quy hoạch phân khu 
không cần lập quy hoạch chung khu chức năng, trường hợp được lập quy hoạch 
chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 49 về phân loại dự án theo hướng làm rõ các tiêu 
chí phân loại dự án để xác định các phương thức quản lý phù hợp và phân cấp 
quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng. Sửa đổi việc phân loại dự án đầu tư 
xây dựng theo các nguồn vốn: dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư 
công;dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo pháp luật có liên quan 
không bao gồm vốn đầu tư công (gọi tắt là vốn nhà nước ngoài đầu tư công); dự 
án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP); dự án đầu tư xây 
dựng sử dụng vốn khác. Việc phân loại dự án nhằm phân định các mức độ quản 
lý nhà nước khác nhau theo nguồn vốn, theo đó, dự án sử dụng vốn đầu tư công 
được kiểm soát chặt chẽ, toàn diện, thống nhất với pháp luật về đầu tư công; đối 
với dự án có sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP ngoài việc 
kiểm soát tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn tiêu chuẩn,...như các nguồn vốn khác 
thì cần bổ sung một số quy định về kiểm soát chi phí để đảm bảo tránh thất 
thoát, lãng phí vốn Nhà nước. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 theo hướng quy định về phân chia dự 
án thành phần tại giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư. Sửa đổi, bổ sung Điều 
52 theo hướng quy định đối tượng dự án phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 
công, nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại Luật Xây dựng. 

- Sửa đổi, bổ sung nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng tại các Điều 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,71, 72theo hướng: 

+ Phân tách trách nhiệm thẩm định để phê duyệt dự án của cơ quan 
chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư và trách nhiệm kiểm soát các nội 
dung thuộc quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm: 
kiểm soát phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn…; kiểm soát chi phí với dự 
án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự 
án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.  

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung thẩm định về sự phù hợp với quy hoạch xây 
dựng (các cấp độ) hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngànhcủa cơ 
quan chuyên môn về xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định mới của Luật Quy 
hoạch; bổ sung nội dung thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự 
án phát triển nhà ở. 
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+ Làm rõ việc thực hiện song song, đồng thời các thủ tục liên quan trong 
quá trình thẩm định dự án để rút ngắn thời gian thẩm định. 

+ Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án phù hợp với các pháp 
luật có liên quan: Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 62, bãi bỏ khoản 1 Điều 63về hình thức quản lý 
dự án đầu tư xây dựng theo hướng quy định hình thức quản lý dự án bao gồm: 
(1) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, Ban quản lý 
dự án một dự án; (2) chủ đầu tư sử dụng bộ máy trực thuộc quản lý dự án; (3) 
thuê tư vấn quản lý dự án. Đồng thời, quy định rõ hình thức Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, khu vực chỉ bắt buộc áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư 
công khi Ban quản lý dự án được người quyết định đầu tư giao quản lý nhiều dự 
án đồng thời hoặc nối tiếp, liên tục trên cùng một địa bàn hoặc thuộc cùng một 
chuyên ngành nhằm khắc phục tình trạng các Bộ, ngành có ít dự án đầu tư xây 
dựng được triển khai vẫn phải thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu 
vực sẽ không hiệu quả và tăng biên chế.  

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở tại các Điều 78, 82, 83, 83a, 85, 87 theo hướng làm 
rõ các bước thiết kế cần thẩm định, phê duyệt; giảm đối tượng phải thẩm định 
thiết kế xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây 
dựng đối với công trình sử dụng vốn khác, cụ thể: 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về các bước thiết kế trong đó bổ sung trường 
hợp thiết kế kỹ thuật tổng thể đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng 
thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC), bổ 
sung quy định nhà thầu thi công được triển khai thiết kế bản vẽ thi công theo 
yêu cầu của chủ đầu tư. 

+ Làm rõ bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phải được 
chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

+ Giảm đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng tại cơ quan chuyên 
môn về xây dựng thông qua việc chỉ thẩm định đối với một số đối tượng công 
trình: (i) công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công;(ii) công trình xây dựng 
sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, công trình xây dựng được đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư có quy mô lớn hoặc ảnh hưởng lớn đến an toàn và 
lợi ích cộng đồng; (iii) Công trình xây dựng sử dụng vốn khác có quy mô lớn 
hoặc có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồngđược xây dựng tại khu 
vực không có  quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 
hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.Đồng thời, để tiếp tục đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, các công trình này không yêu cầu phải có giấy phép 
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xây dựng. 

+ Đối với các dự án còn lại: phân quyền cho chủ đầu tư tự tổ chức thẩm 
định, phê duyệt thiết kế xây dựng, đẩy mạnh vai trò chuyên môn của đơn vị tư 
vấn thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư.  

+ Thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và không yêu cầu cấp 
giấy phép xây dựng đối với công trình sử dụng vốn khác có quy mô lớn hoặc 
ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng; được xây dựng tại khu vực 
không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy 
hoạch điểm dân cư nông thôn vì: các công trình này thuộc khu vực không yêu 
cầu lập quy hoạch xây dựng mà chỉ yêu cầu lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 
chuyên ngành khác nên không có nhiều yếu tố để xem xét tại cơ quan cấp giấy 
phép xây dựng (Sở Xây dựng) song vẫn cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ các yếu 
tố về an toàn, môi trường,.... Do vậy, việc kiểm soát các công trình này thông 
qua thẩm định thiết kế xây dựng và không yêu cầu cấp giấy phép xây dựng là 
phù hợp. Đối với các công trình quy mô lớn, có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng 
đồng còn lại, trước đây thuộc đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng tại cơ 
quan chuyên môn về xây dựng, nay để giảm thủ tục hành chính không yêu cầu 
thẩm định thiết kế xây dựng mà được tích hợp tại bước cấp phép xây dựng. 

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp giấy phép xây dựng tại các 
Điều: 89, 91, 94, 95, 96, 102, 103, 106, 107 theo hướng:(i) rà soát đối tượng 
công trình được miễn giấy phép xây dựng cho phù hợp với việc tích hợp nêu 
trên; (ii) mở rộng đối tượng công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai 
đoạn; (iii) đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; (iv) tăng 
cường phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt 
của Bộ Xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; rút ngắn thời gian cấp giấy 
phép xây dựng; (v) bổ sung quy định về quản lý trật tự xây dựng; (vi) sửa đổi, 
bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình; (vii) thống nhất quy định về 
cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.  

- Sửa đổi, bổ sung Điều 110 theo hướng: bổ sung nội dung về sử dụng 
vật liệu, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và bảo vệ tài 
nguyên, quản lý phát triển và sử dụng các vật liệu, sản phẩm xây dựng do 
Chính phủ quy định. 

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Điều: 115, 118, 124, 126 theo 
hướng làm rõ nội dung, trách nhiệm giám sát thi công xây dựng, quản lý an toàn 
lao động trong thi công xây dựng; bổ sung quy định về thẩm quyền và trách 
nhiệm của các chủ thể trong việc phá dỡ công trình; bổ sung quy định về đánh 
giá an toàn công trình xây dựng, bổ sung quy định về bàn giao quản lý hành 
chính đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 128, Điều 130 theo hướng bổ sung khái niệm về 
công trình cấp bách; thẩm quyền quyết định, trình tự thực hiện công trình khẩn 
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cấp, cấp bách. 

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 132, Điều 136 theo hướng hệ 
thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Xây dựng, Bộ quản lý 
công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành là cơ sở 
để chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công xác định và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, 
chủ đầu tư căn cứ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, vận dụng hệ 
thống định mức được ban hành để quản lý chi phí đầu tư xây dựng.Bổ sung quy 
định Chính phủ quy định về việc định kỳ rà soát, cập nhật, sửa đổi hệ thống định 
mức xây dựng, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các định mức xây dựng 
mới, điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của 
công trình. 

- Bãi bỏ nội dung quy định tại điểm h khoản 3 Điều 140 về quy định hình 
thức hợp đồng xây dựng với dự án sử dụng vốn nhà nước. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 137 theo hướng việc thanh toán, quyết 
toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về đầu tư công. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 148, Điều 159 theo 
hướng thống nhất thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề 
hạng I; bỏ yêu cầu cá nhân hành nghề an toàn lao động, cá nhân tham gia quản 
lý dự án, kiểm định xây dựng, định giá xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề 
theo quy định; chỉ yêu cầu giám đốc quản lý dự án; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế 
quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, 
thẩm tra thiết kế xây dựng; giám sát thi công xây dựng; chủ trì định giá xây 
dựngphải có chứng chỉ hành nghề theo quy định; quy định trách nhiệm đăng tải 
thông tin năng lực hoạt động xây dựng là của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực, 
chứng chỉ hành nghề thay vì quy định như hiện nay trách nhiệm này thuộc về tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; bỏ nội dung giao Chính phủ quy 
định chi tiết về điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động 
xây dựng. Quy định thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp 
I là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng để thống nhất với thẩm quyền cấp 
chứng chỉ cá nhân. 

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước tại các 
Điều 162, 163, 164 để bảo đảm thống nhất với các nội dung đã sửa đổi, bổ sung 
nêu trên. 

- Rà soát, thống nhất việc sử dụng từ ngữ tại một số điều của Luật Xây 
dựng năm 2014. 

- Hiệu lực thi hành. 
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- Quy định một số nội dung chuyển tiếp về giấy phép xây dựng, quy hoạch 
xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Xây dựng, Bộ Xây dựng 
kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các thành viên Chính phủ; 
- Các Ủy bancủa Quốc hội: Pháp luật, Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc BXD; 
- Lưu: VT, PC, HĐXD. 

BỘ TRƯỞNG  
 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 

 
Phạm Hồng Hà 
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Phụ lục:  
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật                                                   

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 

(Kèm theo Báo cáo số 108/BC-BXD ngày 28 tháng 8  năm 2019 của Bộ Xây dựng) 

 

STT Tên văn bản Thời điểm có 
hiệu lực 

Ghi chú 

I Nghị định 

1.  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng 

10/05/2015  

2.  Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy 
định chi tiết về hợp đồng xây dựng 

15/06/2015  

3.  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng 

30/06/2015  

4.  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản 
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  

01/07/2015  

5.  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng 

05/08/2015 Văn bản hết 
hiệu lực 1 phần 

6.  Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

01/06/2017 Văn bản hết 
hiệu lực 1 phần 

7.  Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy 
định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy 
phép xây dựng 

25/6/2017  

8.  Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng 

15/09/2018  

9.  Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy 
định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 
dựng 

10/02/2016  

10.  Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 231/11/2017 quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu 
tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 
kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử 

15/01/2018  
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dụng nhà và công sở 

II Thông tư 

1.  Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 quy 
định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở 
riêng lẻ 

01/01/2016  

2.  Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy 
định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp 
dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 

15/5/2016  

3.  Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy 
định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 

15/5/2016  

4.  Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng 
dẫn đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng 

  

5.  Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng 
dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

01/05/2016  

6.  Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng 
dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

01/05/2016  

7.  Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng 
dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 

01/05/2016  

8.  Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng 
dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 

01/05/2016  

9.  Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và 
quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng  

30/04/2016  

10.  Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ 
và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị 
và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù  

15/08/2016  

11.  Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy 
định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết 
kế kiến trúc công trình xây dựng 

15/08/2016  

12.  Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng 
dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý 
nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 

15/8/2016 Văn bản hết 
hiệu lực 1 phần 

13.  Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng 
dẫn về cấp phép xây dựng 

15/8/2016  

14.  Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD 
ngày 22/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình 

15/8/2016  
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hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 

15.  Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 

15/8/2016  

16.  Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng 
dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động xây dựng  

15/8/2016 Văn bản hết 
hiệu lực toàn 
bộ 

17.  Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm 
định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng 
công trình 

15/8/2016 

Văn bản hết 
hiệu lực 1 phần 

18.  Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

01/9/2016 

Văn bản hết 
hiệu lực 1 phần 

19.  Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và 
bảo trì công trình xây dựng 

15/12/2016  

20.  Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt 
động xây dựng  

01/01/2017  

21.  Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết 
kế cơ sở  

01/01/2017  

22.  Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây 
dựng 

01/01/2017  

23.  Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy 
định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 
dựng 

01/03/2017  

24.  Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 hướng 
dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 

01/05/2017  

25.  Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy 
định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây 
dựng công trình 

15/05/2017  

26.  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 quy 12/06/2018  
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định chi tiết một số điều của Nghị định 
số 139/2017/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2017 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh 
doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 
tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà 
ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 

27.  Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 
hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây 
dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây 
dựng tại Việt Nam 

20/11/2018  
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BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  138/BC-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019 

 

 
BÁO CÁO (Bổ sung) 

Tổng kết việc thi hành Luật Xây dựng 

 
 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Thông báo số 3072/TB-TTKQH ngày 25/9/2019 
thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 (tháng 
9/2019) và đã được Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm 
tra chính thức tại Báo cáo số 1528/BC-UBKHCNMT14 ngày 14 tháng 10 năm 2019. 

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Xây dựng xin được bổ sung thêm số liệu và 
hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng với các nội dung sau: 

I. Bổ sung số liệu và hoàn thiện nội dung về Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng nêu tại mục II.2 của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng  
2.1. Kết quả đạt được 

Thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 về Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định cụ thể về số lượng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực tại các địa phương, cụ thể: 
đối với cấp Bộ, căn cứ vào điều kiện cụ thể triển khai dự án trung hạn và dài hạn để 
thành lập Ban QLDA; đối với cấp tỉnh được thành lập 03 Ban (Ban QLDA công trình 
dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA công trình giao thông, Ban QLDA công trình 
nông nghiệp và pháp triển nông thôn), riêng đối với các Thành phố trực thuộc trung 
ương có thể có thêm Ban QLDA hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Ban QLDA pháp 
triển đô thị; đối với cấp huyện thành lập Ban QLDA để quản lý các dự án do cấp 
huyện quyết định đầu tư. Tính tới thời điểm tháng 12 năm 2018, các bộ, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp đã thành lập Ban Quản lý dự án trên cơ sở sát nhập và kiện 
toàn các Ban QLDA hiện có theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 
30/6/2016 của Bộ Xây dựng với số lượng là 912 Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên 
ngành, khu vực; trong khi đó theo số liệu thống kê trước thời điểm Luật Xây dựng 
2014 có hiệu lực thi hành có thời điểm tổng số các ban quản lý dự án trên địa bàn của 
một địa phương là từ 36 Ban đến 125 Ban (tỉnh Nghệ An có 57 ban; tp.Thanh Hóa 125 
ban; tp. Hồ Chi Minh có 44 ban; tp. Hà Nội có 70 ban, Hà Tĩnh là 26 ban chưa kể các 
ban cấp quận huyện và khoảng 1000 ban QLDA sử dụng vốn ODA) 

Việc đổi mới phương thức, nội dung quản lý dự án theo quy định của Luật Xây 
dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (đối với dự án sử dụng vốn nhà 
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nước hình thức quản lý dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu 
vực thực hiện) trong thời gian vừa qua đã đạt được hiệu quả nhất định như: nâng cao 
năng lực, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý dự án (Công việc quản lý dự án 
của các các bộ tham gia quản lý dự án được thực hiện cho nhiều dự án khác nhau, 
không thực hiện chế độ kiệm nhiệm khi thực hiện công tác quản lý dự án. Các Ban 

quản lý dự án khi thực hiện xong việc quản lý dự án thì chuyển qua các dự án khác 
hoặc thực hiện đồng thời nhiều dự án, giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành 
nghề thông qua sát hạch và các bán bộ tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn 
đáp ứng yêu cầu); khi sát nhập, kiện toàn Ban quản lý dự án để áp dụng hình thức Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực đã giảm được số lượng Ban 
quản lý dự án và cán bộ quản lý dự án .Theo số liệu thông kê: thành phố Hà Nội từ 26 
Ban trực thuộc thành phố giảm còn 5 Ban giảm khoảng 60% số lượng phòng ban và 
30% trụ sở làm việc; theo đề án sát nhập Ban QLDA, thành phố Hồ Chí Minh giảm 11 
Ban còn 33 Ban và số cán bộ giảm 245 người; tỉnh Nghệ An giảm 27 Ban còn 30 ban; 

tỉnh Hà Tĩnh giảm 22 Ban còn 4 Ban cấp tỉnh; đối với dự án ODA số Ban quản lý dự 
án đã giảm từ 1000 ban còn dưới 100 Ban);  

Việc quy định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập, 
tự chủ về tài chính đã giảm được chi phí thường xuyên nhà nước cần phải chi trả cho 
hoạt động của ban và tăng cường tính chủ động cho Ban quản lý dự án trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ khác để có thêm nguồn thu cho Ban (Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng chuyên ngành, khu vực sử dụng chi phí quản lý dự án để chi trả các hoạt động 
của Ban, không sử dụng vốn nhà nước để duy trì bộ máy hoạt động của Ban; Ban 
quản lý dự án được tham gia các hoạt động tư vấn để tăng nguồn thu nhập cho Ban.); 
việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực do cơ quan 
có thẩm quyền quyết định thành lập cũng tạo được hiệu quả trong công tác điều hành 
do trước đây Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập và tự giải thể sau khi hoàn 
thành việc quản lý dự án. 

Việc quy định về hình thức ủy thác quản lý dự án, mở rộng đối tượng chủ đầu tư 
được trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện đối với các dự án có 
tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đã góp phần tháo gỡ những khó khăn khi triển khai 
thực hiện quản lý dự án theo quy định mới của Luật Xây dựng năm 2014.  

2.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý 
dự án đầu tư xây dựng khu vực của các bộ, ngành khó thực hiện do cần phải bố trí cán 
bộ đủ năng lực theo quy định, trong khi biên chế của các Bộ, ngành không đáp ứng 
được; đặc biệt, đối với các Bộ, ngành có ít dự án đầu tư xây dựng được triển khai, nếu 
thành lập các Ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng sẽ không hiệu quả và 
không đủ chi phí để thực hiện việc quản lý dự án đối với các dự án được thực hiện tại 
nhiều địa phương. 

- Đối với các dự án có tính chất đặc thù, chuyên ngành như các dự án về dầu khí, 
hóa chất, nhiệt điện,... có sử dụng vốn nhà nhà nước, việc quy định bắt buộc phải sử 
dụng Ban quản lý chuyên ngành, khu vực để quản lý dự án cũng dẫn đến bất cập do các 
Ban chưa đủ kinh nghiệm để triển khai các dự án nêu trên. 

- Số lượng và nhân lực tại Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực có hạn dẫn 
đến công tác kiểm soát chất lượng dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư 
kém hiệu quả do tại nhiều bộ ngành, địa phương trong một thời điểm triển khai nhiều dự 
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án tại các địa điểm khác nhau dẫn đến việc quá tải trong công tác quản lý dự án nhất là 
đối với các dự án được triển khai theo tuyến.  

2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Việc quy định phải sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, 
khu vực đối với dự án sử dụng vốn nhà nước tại Luật Xây dựng năm 2014 chỉ phù hợp 
với các dự án thực hiện đồng thời hoặc nối tiếp, liên tục các dự án thuộc cùng chuyên 
ngành hoặc trên cùng một địa bàn. Đối với dự án đặc thù, dự án triển khai theo tuyến, 
cùng một thời điểm triển khai nhiều dự án hoặc dự án được xây dựng tại nhiều địa 
phương khác nhau thì việc áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
chuyên ngành, khu vực là không hiệu quả và có nhiều trường hợp là không thực hiện 
được do không đủ chi phí và nhân lực để thực hiện. 

Đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ không có nhiều dự án để triển khai thực hiện, 
dự án nhỏ lẻ, số cán bộ được biên chế hạn hẹp dẫn đến việc không thể thành lập được 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định. 

II. Bổ sung số liệu và hoàn thiện nội dung về Điều kiện năng lực hoạt động 
xây dựng nêu tại mục II.4 của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng 

4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 

4.1. Kết quả đạt được 

Đến tháng 9/2019, trên cả nước đã thực hiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng đối với 39.970 tổ chức, trong đó 4.973 tổ chức được cấp chứng chỉ hạng I 
(do Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp) và 34.997 tổ chức được cấp chứng 
chỉ hạng II, hạng III (do Sở Xây dựng địa phương cấp); đã thực hiện cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng đối với 72.280 cá nhân, trong đó 18.359 cá nhân được 
cấp chứng chỉ hạng I (do Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp) và 53.921 cá 
nhân được cấp chứng chỉ hạng II, hạng III (do Sở Xây dựng địa phương, Hội nghề 
nghiệp được công nhận cấp). 

Thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 
16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đã có 89 điều kiện (41,3%) 
được bãi bỏ, 94 điều kiện (43,7%) được đơn giản hóa; 32 điều kiện (15%) được giữ 
nguyên trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 85%, vượt 35% so với yêu 
cầu tối thiểu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị 
20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh. 
Đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, 
bên cạnh việc cắt giảm lĩnh vực yêu cầu phải có chứng chỉ, việc phân cấp thẩm quyền, 
tăng cường xã hội hóa dịch vụ công đang từng bước được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 10 Luật Xây dựng năm 2014. Theo đó, đến nay, Bộ Xây dựng đã thực 
hiện công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề 
hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của mình đối với 06 Hiệp hội, 
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Hội nghề nghiệp4. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ 
tục, hiện nay, bên cạnh phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại nơi làm thủ tục hay nộp 
qua đường bưu điện thì các cá nhân có thể kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến thông qua 
mạng internet. Việc chuẩn bị hồ sơ cũng đã được đơn giản hóa, giảm thiểu chi phí thực 
hiện cho tổ chức, cá nhân khi có thể chủ động lựa chọn các hình thức hồ sơ khác nhau 
như bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, 
xuất trình bản chính để đối chiếu. 

4.2. Một số tồn tại, hạn chế (không điều chỉnh, bổ sung) 

4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế (không điều chỉnh, bổ sung) 

III. Bổ sung số liệu và hoàn thiện nội dung về chi phí đầu tư xây dựng nêu 
tại mục II.5 của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng 

5. Chi phí đầu tư xây dựng 

5.1. Kết quả đạt được 

- Các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng từng bước được hoàn thiện, 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện xuyên suốt các giai đoạn đầu tư xây 
dựng, ngay từ lúc bắt đầu khảo sát - lập dự án, quá trình lập thiết kế - dự toán, đấu thầu 
và lựa chọn nhà thầu, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng đến khi hoàn thành đưa 
công trình vào sử dụng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư, góp phần chống thất thoát, 
lãng phí cho các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn đầu tư 
công. 

- Hệ thống định mức xây dựng đã được rà soát, loại bỏ những định mức đã lạc 
hậu. Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác rà soát 14.738/14.738 định mức xây dựng do 
Bộ Xây dựng công bố, đã loại bỏ 1.005 định mức quá lạc hậu, sửa đổi 3.289 định mức, 
bổ sung 1.786 định mức. Việc loại bỏ các định mức lạc hậu đã góp phần khắc phục tình 
trạng các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cố tình hoặc vô ý áp dụng các định mức đã lạc hậu, 
không phù hợp với tính chất công việc thực tế gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, rà 
soát, bổ sung các định mức cho các công việc, công nghệ, thiết bị thi công mới làm cơ 
sở lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình qua đó đảm bảo sự phù hợp, đẩy nhanh tiến 
độ triển khai dự án và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. 

- Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, đối với các dự án sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước, nhà nước ngoài ngân sách, thì tổng mức đầu tư xây dựng và dự toán 
xây dựng phải được thẩm định bởi Cơ quan chuyên môn về xây dựng trước khi trình 
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Thông qua công tác thẩm định chi 
phí đầu tư đã phát hiện những sai sót trong việc áp dụng các quy định của pháp luật, 
vận dụng cơ sở dữ liệu (định mức và đơn giá xây dựng), từ đó điều chỉnh cho phù hợp. 
Cụ thể thông qua công tác thẩm định tổng mức đầu tư trung bình giảm được 3,18%; dự 
toán xây dựng trung bình giảm 3,90%. Việc này góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, 
đồng thời đảm bảo đủ chi phí đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án do ít 
phải điều chỉnh bổ sung chi phí. Bên cạnh đó, thông qua việc thẩm định chi phí đầu tư 
Cơ quan chuyên môn về xây dựng cũng phát hiện như thiếu sót, hạn chế của cơ chế 
chính sách trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng để từ đó điều chỉnh những văn bản 

 
4 06 tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: (i) Hiệp hội tư vấn xây dựng 
Việt Nam; (ii) Tổng Hội Xây dựng; (iii) Hội Cầu đường Việt Nam; (iv) Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam; (v) Hội 
Cấp Thoát nước Việt Nam; (vi) Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam 
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quy định pháp luật cho phù hợp. 
5.2. Một số tồn tại, hạn chế (không điều chỉnh, bổ sung) 

5.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế (không điều chỉnh, bổ sung) 

IV. Bổ sung số liệu và hoàn thiện nội dung về hợp đồng xây dựng nêu tại 
mục II.6 của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng 

6. Hợp đồng xây dựng  

6.1. Kết quả đạt được (không điều chỉnh, bổ sung) 

6.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Công tác lập, thẩm định dự toán xây dựng đối với hợp đồng EPC còn lúng 
túng, chưa rõ ràng trong việc nhà thầu EPC có phải lập dự toán để chủ đầu tư trình cơ 
quan chuyên môn về xây dựng để thẩm định dự toán xây dựng hay không. Điều này đã 
gây khó khăn, vướng mắc cho quá trình quản lý thực hiện hợp đồng này.  

- Thực tiễn cho thấy hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước rất đa dạng 
không chỉ có 05 hình thức hợp đồng như quy định tại điểm h khoản 3 Điều 140 Luật 
Xây dựng 2014, chẳng hạn như những hợp đồng cung cấp các dịch vụ phi tư vấn trong 
các dự án đầu tư xây dựng thường không thể áp dụng 05 hình thức hợp đồng này được. 

6.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Các chủ thể còn thụ động trong việc áp dụng các quy định của pháp luật, chưa 
vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật, đôi khi còn ỷ lại cơ quan quản lý nhà nước, 
thậm chí còn có chủ thể lợi dụng khẽ hở của pháp luật để trục lợi. 

- Quy định pháp luật về các loại hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước còn 
cứng nhắc, chưa phù hợp với thực tiễn. 

- Do Luật Xây dựng 2014 được biên soạn theo mô hình thực hiện dự án truyền 
thống, từ là thực hiện dự án tuần tự từ lập, thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế, đến lựa 
chọn nhà thầu và thi công, thực hiện dự án. Trong khi đó, với các phương thức thực 
hiện dự án đầu tư phi truyền thống (hiện đại) như chìa khóa trao tay, EPC,... các công 
việc để triển khai thực hiện dự án được thiện hiện kết hợp giữa đồng thời, gối đầu và 
tuần tự. Các phương thức này đòi hỏi giảm sự can thiệp của Nhà nước ở một số khâu.    

- Các chủ thể và các cơ quan liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng xây 
dựng chưa thực sự quan tâm đúng mức ngay từ khâu đàm phán, thương thảo và ký kết 
hợp đồng, đặc biệt là sự tuân thủ quy định pháp luật; dẫn đến quá trình quản lý thực 
hiện hợp đồng các bên cũng chưa coi trọng việc phải tuân thủ các điều khoản đã ký 
kết, thiếu bình đẳng giữa chủ thể; chưa nắm bắt, tuân thủ kịp thời những quy định mới 
liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng. 

- Ngoài ra, đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước còn tồn tại một số 
quy định về hợp đồng xây dựng chưa có sự thống nhất, chưa thực sự phù hợp với thực 
tiễn quản lý, đồng thời do tiến trình hội nhập quốc tế, khi thực hiện các dự án có sử 
dụng vốn vay của các ngân hàng đa phương thường sử dụng điều kiện mẫu hợp đồng 
FIDIC, trong đó có một số nội dung khác với quy định của pháp luật Việt Nam. 

V. Bổ sung số liệu và hoàn thiện nội dung về công tác quản lý vật liệu xây 
dựng nêu tại mục II.7 của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng 

7. Công tác quản lý vật liệu xây dựng 
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7.1. Kết quả đạt được 

- Trong  giai đoạn vừa qua, một số bộ, ngành liên quan và các địa phương đã 
xây dựng, từng bước triển khai quy hoạch, chiến lược về sử dụng vật liệu tại chỗ, vật 
liệu địa phương, sản phẩm vật liệu xây dựng có tỷ lệ nội địa hóa cao. Sau nhiều năm 
thực hiện đã từng bước thể hiện được vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ổn định 
cung - cầu vật liệu xây dựng trong nước và tại các địa phương. 

- Các cơ quan quản lý đã ban hành các chính sách và định mức, tiêu chuẩn cho 
việc sử dụng gạch không nung, gạch không nung đã được sử dụng ở nhiều công trình 
trong cả nước. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo 
làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật 
liệu xây dựng công trình.  

- Đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành kịp thời các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
văn bản điều hành, hướng dẫn về việc bảo vệ môi trường trong đầu tư, phát triển sản 
xuất VLXD. Trong xây dựng chiến lược phát triển ngành và các quy hoạch, Bộ Xây 
dựng đã đưa ra các quy định, yêu cầu kỹ thuật để định hướng áp dụng công nghệ tiên 
tiến, ít tác động tới môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và tài nguyên hiệu quả, 
tái sử dụng phế thải làm nguyên nhiên liệu, hướng tới phát triển bền vững. 

- Chủ động triển khai, phổ biến và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách 
trong bảo vệ môi trường trong đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng. Triển khai thực 
hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án thử 
nghiệm trong lĩnh vực phát triển vật liệu xây dựng cho vùng ven biển, hải đảo, thúc 
đẩy sản xuất và sử dụng vật liệu không nung, tái sử dụng, xử lý tro xỉ các nhà máy 
nhiệt điện, gang thép, phân bón để làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, làm đường 
giao thông, nghiên cứu sử dụng các phụ gia, chất thải công nghiệp để đưa vào sản xuất 
vật liệu xây dựng, thay thế nguyên liệu, khoáng sản truyền thống. 
 - Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các công nghệ 
mới, sản xuất các sản phẩm mới sản phẩm vật liệu xanh, thân thiện với môi trườn, áp 
dụng các giải pháp quản lý môi trường cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Đã chủ động tổ chức các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực 
hiện các quy định về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; đồng 
thời có các giải pháp chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị vi phạm. 

7.2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Việc khai thác vật liệu xây dựng (đất, đá) tràn lan, tình trạng “cát tặc” vẫn 
diễn biến phức tạp, làm thất thoát và lãng phí các nguồn tài nguyên, khoáng sản của 
các địa phương. 

- Việc sản xuất, sử dụng và tiêu thụ gạch không nung gặp nhiều khó khăn, chưa 
đạt mục tiêu đề ra, việc phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện, bảo 
vệ môi trường,vật liệu tại chỗ, vật liệu và sản phẩm xây dựng được sản xuất chế tạo 
trong nước, sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao còn hạn chế. 

- Một số chính sách còn chung chung, chưa phù hợp cho việc thực hiện ở nhiều 
địa phương, vùng miền; việc tiếp xúc với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất 
vật liệu xây không nung gặp nhiều khó khăn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các quy định sử dụng vật liệu xây không nung của nhiều địa phương 
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còn hạn chế.  
- Việc tiêu thụ cát nhân tạo vẫn còn nhiều hạn chế, gặp rất nhiều khó khăn. 

Thống kê cho thấy, các doanh nghiệp dù đã rất cố gắng tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, 
nhưng mức tiêu thụ vẫn không vượt quá 10% sản lượng sản xuất ra.  

- Cơ chế quản lý việc sản xuất, sử dụng cát nhân tạo còn nhiều bất cập, chưa 
nhất quán.  
 - Số lượng các vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường được phát hiện và 
xử lý đã tăng lên, một số vụ việc lớn đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, có tính 
răn đe nhưng thực trạng vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều. 
 -  Chủ trương xóa bỏ, chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng 
có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường như sản xuất gạch ngói thủ công, tăng 
cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở một số địa phương chưa được các 
doanh nghiệp tự giác chấp hành.   

2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế (không điều chỉnh, bổ sung) 

VI. Bổ sung số liệu và hoàn thiện nội dung về QLDA đầu tư xây dựng khu 
đô thị nêu tại mục II.9 của Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng 

9. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 
9.1. Kết quả đạt được 

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ cuối những 
năm 19905. Đến nay, trên cả nước có khoảng 4.438 các dự án khu đô thị mới, dự án 
phát triển nhà ở với quy mô diện tích 110.331ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.810.748 tỷ 
đồng, chủ yếu sử dụng nguồn vốn xã hội. 

Các dự án có sự đa dạng về quy mô và loại hình, cụ thể: quy mô từ vài hécta tới 
hàng nghìn hecta6; các dự án có vị trí tại cả khu vực đô thị và các khu vực ngoài đô thị; 
hình thành một khu đô thị mới hoặc các khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng7 hoặc 
khu cải tạo, chỉnh trang đô thị8 hoặc khu đô thị bảo tồn hoặc các khu vực tái thiết đô 
thị, khu đô thị gắn với khu công nghiệp, khu kinh tế, cửa khẩu… 

Hạ tầng các khu đô thị, khu nhà ở cũng dần được hình thành, hiện đại. Bộ Xây 
dựng đã tiến hành khảo sát tại 22/43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có 
nhiều dự án mới được đưa vào sử dụng (tổng số khoảng 10% số lượng dự án trên cả 
nước chiếm 7.524,68ha), cho thấy số lượng các dự án đã xây dựng nhà ở đạt trên 60%; 
các dự án đều đã hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và 100% các dự 
án đã có người dân đến ở. Nhìn chung đã góp phần tích cực giải quyết nhu cầu chỗ ở, 

 
5 Khu đô thị Linh Đàm (quy mô khoảng 200ha) được khởi công ngày 15/6/1997; Dự án khu đô thị Phú 

Mỹ Hưng (quy mô khoảng 750ha) do Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư với giấy phép được cấp 
vào tháng 5 năm 1993.  

6 Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, tại thành phố Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 2.870ha; Dự 
án Khu trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch quy mô khoảng 600ha…  

7 Phần lớn các dự án du lịch nghỉ dưỡng được cấp phép đầu tư tại các địa phương ven biển, có bờ biển 
đẹp đang thu hút khách du lịch như: Tp. Đà Nẵng 13 dự án (1.497ha đất); Khánh Hòa 5 dự án (1.010ha đất); 
Thanh Hóa 2 dự án (1.570ha đất). Một số địa phương khác cũng có nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng như: Lâm 
Đồng 24 dự án (7.970ha đất); Đồng Nai 8 dự án (1.634ha đất)... 

8 Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị đang triển khai nhiều loại hình dự án này. 
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vui chơi giải trí của người dân, cũng như từng bước hình thành nên diện mạo kiến trúc, 
cảnh quan đô thị. 

Song song với đó, hệ thống khung pháp lý cũng từng bước được hình thành. Quy 
trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nói chung được điều chỉnh theo pháp luật về xây 
dựng. Ngoài ra việc đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở còn chịu sự điều chỉnh của 
các pháp luật có liên quan với khoảng 16 Luật, 5 Nghị quyết, 90 Nghị định, 10 Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ… Tuy nhiên, cụ thể và trực tiếp nhất là các Nghị định 
số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế khu đô thị 
mới và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu 
tư phát triển đô thị. Hệ thống thể chế này đã giúp công tác quản lý nhà nước về xây 
dựng các khu đô thị, khu nhà ở có chuyển biến tích cực. 

9.2. Một số tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, việc đầu tư xây dựng khu đô thị, 
khu nhà ở thời gian qua cũng đã cho thấy những tồn tại như thiếu nguồn lực cho phát 
triển đô thị, việc sử dụng đất đai còn lãng phí, các quy định pháp luật còn chưa chi tiết, 
chưa cụ thể để điều chỉnh những đặc thù của dự án khu đô thị, khi nhà ở…. Trong đó, 
có một số tồn tại hạn chế đang có những tác động bất lợi cho người dân khi đến ở cũng 
như các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là: 

- Nội dung, tiến độ đầu tư của các dự án khu đô thị, khu nhà ở chưa khả thi, chưa 
phù hợp kế hoạch đầu tư chung của đô thị; triển khai chậm hoặc không triển khai, bị 
tạm dừng hoặc bị thu hồi dẫn đến đầu tư dàn trải, lãng phí đất đai. Hiện trên cả nước 
có khoảng 935 dự án đang tạm dừng hoặc đã bị thu hồi (chiếm 21,07%, diện tích đất là 
27.187ha). Đối với khoảng 284 dự án có quy mô 50ha trở lên tại 10 địa phương có 
nhiều dự án được khảo sát, hiện chỉ có khoảng 36% tổng diện tích đất theo quy hoạch 
đã được giải phóng mặt bằng, quy mô khoảng 12.221ha; 

- Nhiều dự án mới chỉ có phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà không 
xác định thời gian, kinh phí, phương án quản lý để hình thành toàn bộ không gian khu 
đô thị đồng bộ, cho đến khi khai thác, chuyển giao hệ thông hạ tầng xã hội. Khoảng 
80/100 các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô trên 20ha tại 25 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng đã kiểm tra hồ sơ cho thấy, chủ đầu tư mới chỉ đề 
nghị chấp thuận đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật mà chưa có phương án đầu tư hạ tầng xã 
hội kèm theo; 

- Còn có trường hợp người dân đến ở, khai thác, sử dụng các công trình nhà ở 
nhưng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án chưa hoàn thành hoặc 
còn thiếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung ngoài hàng rào dự án. Các hồ sơ dự án 
mà Bộ Xây dựng đã kiểm tra cho thấy là do việc phần kỳ đầu tư chủ yếu tập trung vào 
khai thác phần đất ở, có thể kinh doanh khai thác ngay mà chưa có phương án đáp ứng 
hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hạ tầng xã hội kèm theo; 

- Chính quyền địa phương, chủ đầu tư cấp 1, chủ đầu tư thứ cấp và người dân còn 
gặp nhiều lúng túng về phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bên trong toàn bộ 
quá trình đầu tư, xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng. Thể hiện rõ nhất là sự chưa 
thống nhất, đùn đẩy trách nhiệm khi tiến hành bàn giao dự án hay trách nhiệm cung 
cấp các dịch vụ đô thị cho người dân khi đến ở. 

9.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 
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Bên cạnh nguyên nhân khách quan là tốc độ đô thị hóa và tốc độ đầu tư, xây 
dựng rất nhanh các dự án nhà ở, khu đô thị mới ở các đô thị lớn, đặc biệt là các đô thị 
loại I trực thuộc Trung ương dẫn tới khó khăn cho công tác quản lý, thì còn có nguyên 
nhân quan trọng là hệ thống quy định pháp luật chưa quy định đầy đủ, thống nhất về 
việc đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở, cụ thể: 

- Chưa có quy định ở cấp Luật về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dẫn tới việc 
áp dụng chưa thống nhất các quy định liên quan như về trình tự thủ tục dự án đầu tư; 
cách hiểu khác nhau về nhà đầu tư, chủ đầu tư cấp 1, các chủ đầu tư thứ cấp…;  

- Các dự án khu đô thị, khu nhà ở chủ yếu sử dụng nguồn vốn khác, nên pháp 
luật về xây dựng chỉ quy định việc thẩm định thiết kế cơ sở (100% dự án có quy mô 
trên 20ha Bộ Xây dựng có hồ sơ xem xét đều sử dụng nguồn vốn tư nhân). Các nội 
dung đặc thù khác của dự án khu đô thị, khu nhà ở chưa được cơ quan quản lý nhà 
nước kiểm soát trước khi chủ đầu tư phê duyệt dự án như: yêu cầu tuân thủ việc đầu tư 
theo quy hoạch và kế hoạch; yêu cầu về sự đồng bộ hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự 
án; các yêu cầu về sự phối hợp giữa các bên trong cung cấp dịch vụ, quản lý, khai thác 
sử dụng;  

- Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở thường xây dựng trong thời 
gian dài, vừa đầu tư xây dựng vừa kinh doanh, khai thác (các dự án được khởi công từ 
đầu thập niên 1990 như Khu đô thị Linh Đàm, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đến nay vẫn 
đang tiếp tục đầu tư, xây dựng). Tuy nhiên thiếu những hướng dẫn cụ thể về việc cho 
phép nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu kinh 
doanh khai thác của chủ đầu tư nhưng cũng vừa đảm bảo quyền lợi cộng đồng và công 
tác quản lý nhà nước tại địa phương. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Xây dựng (bổ sung), Bộ Xây 
dựng kính báo cáo./. 
 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các thành viên Chính phủ; 
- Các Ủy ban của Quốc hội: Pháp luật, Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc BXD; 
- Lưu: VT, PC, HĐXD. 

BỘ TRƯỞNG  
(Đã ký) 
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