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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Góp phần xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phê duyệt tại Quyết định số 984/QĐ-CN ngày 09/5/2014. Mục tiêu chung của Dự 

án là xây dựng các chợ trung tâm có quy mô lớn, nơi cung cấp thịt và các sản phẩm 

thịt. Trong đó ngoài hệ thống hạ tầng, thiết bị, hàng hóa trang bị cho các chợ còn chú 

trọng đến vấn đề hỗ trợ các cơ quan quản lý ngành cấp trung ương và địa phương 

trong việc cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và giám sát việc tuân thủ 

các quy trình VSATTP. Mục tiêu này phù hợp với chiến lượt phát triển của ngành 

chăn nuôi đến năm 2020. Dự án được thực hiện trên địa bàn 12 tỉnh gồm: Hà Nội, Thái 

Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai và Lâm Đồng.[1] 

Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm tỉnh Lâm 

Đồng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, được thành lập 

theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm giúp cho chủ đầu tư tổ chức quản lý và triển khai 

thực hiện các dự án xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc 

tế ký kết với nhà tài trợ. 

Với nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án đã tiến hành đầu tư xây mới các công 

trình bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Do đó công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình trong giai đoạn thi công theo 

đúng quy trình của Chính phủ Việt Nam và đúng yêu cầu của nhà tài trợ là một sản 

phẩm cần nghiên cứu để đưa ra giải quyết yêu cầu cấp thiết này. 

Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu về an toàn, bền vững, kỹ thuật và 

mỹ thuật của công trình nhưng phải phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, 

các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hợp đồng kinh tế. Để 

có được chất lượng công trình xây dựng như mong muốn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng, 

trong đó có yếu tố cơ bản nhất là năng lực quản lý (của chính quyền, của chủ đầu tư) 

và năng lực của các nhà thầu tham gia các quá trình hình thành sản phẩm xây dựng. 

Chất lượng công trình xây dựng không những có liên quan trực tiếp đến an toàn sinh 

mạng, an toàn cộng đồng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình mà còn là 

                                                 
1  LIFSAP (2016),  Báo cáo hoàn thành Dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi và an toàn 

thực phẩm (Cr.4649-VN), giai đoạn 2010 – 2015, Hà Nội. 
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yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Do có vai trò quan 

trọng như vậy nên luật pháp về xây dựng của các nước trên thế giới đều coi đó là mục 

đích hướng tới. Ở Việt Nam, Luật Xây dựng 2014 được Quốc Hội Khóa XIII thông 

qua năm 2014, trong đó chất lượng công trình xây dựng cũng là nội dung trọng tâm, 

xuyên suốt. Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng đã được hoàn thiện theo hướng hội nhập quốc tế; những mô hình quản 

lý chất lượng công trình tiên tiến cùng hệ thống tiêu chí kỹ thuật cũng được áp dụng 

một cách hiệu quả. 

Mục đích của việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng là 

nâng cao chất lượng công trình, phát huy hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ 

ODA. Vì vậy, đề tài luận văn thạc sĩ được lựa chọn là: “Nghiên cứu giải pháp nâng 

cao chất lượng thi công các công trình do Ban quản lý Dự Án Cạnh tranh Ngành 

chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư”. 

2. Mục đích của đề tài 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lượng thi công xây dựng công trình do Ban quản lý dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi 

tại tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. 

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu  

3.1. Cách tiếp cận 

- Nghiên cứu tổng quan về lý thuyết và thực tiễn. 

- Đánh giá thực tế công tác quản lý chất lượng thi công các công trình do Ban QLDA 

Cạnh tranh Ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm Lâm Đồng làm chủ đầu tư. 

- Tiếp cận theo hướng tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: 

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa và ứng dụng cơ sở dữ liệu, những kiến thức khoa học 

của các đề tài nghiên cứu trước. 

- Phương pháp khảo sát thực tế, điều tra thu thập thông tin, phân tích và đánh giá hiện 

trạng đề xuất các vấn đề nghiên cứu cho đề tài của luận văn. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp 

- Phương pháp chuyên gia. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Công tác nâng cao chất lượng thi công xây dựng công trình do Ban quản lý dự án 

Cạnh tranh Ngành chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu. 

Nghiên cứu tổng quan công tác quản lý chất lượng thi công một số dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đi sâu nghiên cứu công tác quản lý chất lượng thi 

công xây dựng công trình do Ban quản lý dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi tại tỉnh 

Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý 

chất lượng cho dự án, là tiền đề để bản thân hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.    

Thời đoạn nghiên cứu: Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động quản lý 

chất lượng thi công các công trình do Ban quản lý dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi 

tại tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ năm 2010 đến nay. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng trong giai đoạn thi 

công các công trình do Ban QLDA làm chủ đầu tư 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn. 

- Kết quả nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Ban 

QLDA; 

- Kết quả nghiên cứu có khả năng thực hiện để định hướng công tác quản lý chất lượng 

trong giai đoạn thi công của các công trình liên quan, từ đó có cơ sở để đề xuất các ban 

ngành liên quan trong công tác quản lý chất lượng 

6. Kết quả đạt được   

- Đánh giá thực trạng về công tác quản lý chất lượng các công trình công trình do Ban 

quản lý dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư; 

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thi công xây dựng công trình do 

Ban quản lý dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG 

TRÌNH 

1.1. Khái quát chung về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Tầm quan trọng của công trình xây dựng: Sản phẩm xây dựng cơ bản là những TSCĐ, 

có chức năng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khác cho xã hội, thường có vốn đầu tư 

lớn, do nhiều người, thậm chí do nhiều cơ quan đơn vị khác nhau cùng tạo ra. 

Công trình xây dựng mang tính đặc biệt và tổng hợp, sản xuất không theo một dây 

chuyền sản xuất hàng loạt, mà có tính cá biệt. Mỗi công trình đều có điểm riêng nhất 

định. Ngay trong một công trình, thiết kế, kiểu cách, kết cấu các cấu phần cũng không 

hoàn toàn giống nhau. 

Ngày nay cuộc sống ngày càng phát triển, sinh hoạt ăn ở được con người coi trọng 

hơn. Không còn như lúc xưa quan niệm làm sao đủ ăn, đủ mặc có nhà để ở che nắng 

che mưa khi ra vào, giờ đây nhà ở cũng phải mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật. 

Trong ngành xây dựng ngày nay công trình còn phải thể hiện được phong cách, tính 

cách của người thiết kế. Vì vậy vai trò xây dựng ngày càng trở nên quan trọng, từ 

những công trình nhà ở, nhà kho, xưởng sản xuất trong mỗi năm ngày càng cao thì con 

người cũng theo đó phát triển theo. 

 

Hình1.1 Công nhân làm việc tại nhà xưởng 

 

Hình 1.2 Bảo tàng Hà Nội 

Hình 1.1 Về mặt kinh tế: Thúc đẩy ngành xây dựng, chế tạo nguyên vật liệu sắt thép, 

xi măng…tạo công ăn việc làm cho các công nhân. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 

làm thay đổi cơ cấu của đất nước. 

Hình 1.2 Về văn hoá nghệ thuật: Mở rộng tính thẩm mỹ làm phong phú, tinh tế với 

đường nét bởi những công trình xây dựng. Những công trình mang tính nghệ thuật lại 

dấu ấn du lịch, lịch sử đối với đất nước. 

https://luanvanaz.com/khai-niem-chat-luong-dich-vu.html
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Hình 1.3 toà nhà Keangnam - Hà Nội 

Hình 1.3 về du lịch: Những công trình kiến trúc được xây dựng công phu, có ý nghĩa 

lịch sử luôn là nơi thu hút khách du lịch nhất là khách nước ngoài. Kinh tế đời sống 

của người dân có thu nhập về mặt du lịch được nâng cao. 

Về chất lượng: Thuật ngữ “chất lượng” của một sản phẩm nào đó được chúng ta hiểu 

là sự đáp ứng yêu cầu nên nội hàm về chất lượng công trình đã được bao hàm những 

thành tố rộng hơn. Không chỉ dừng lại ở các tiêu chí độ bền vững, an toàn mà còn phải 

xây dựng công trình theo quy hoạch, đảm bảo mỹ quan, bảo vệ môi trường và cảnh 

quan chung, hiệu quả trong khai thác sử dụng. Như vậy, để một sản phẩm xây dựng 

làm thoả mãn yêu cầu của khách hàng thì phải lấy phòng ngừa công trình kém chất 

lượng làm chủ đạo. Muốn phòng ngừa chủ động và hiệu quả, hoạt động công trình xây 

dựng trong nền kinh tế thị trường cần chuyển động theo hướng “chuyên môn hoá, 

chuyên nghiệp hoá”. Với những điều kiện về năng lực đối với tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động xây dựng đã là một giải pháp chủ động quan trọng đề phòng ngừa những 

sản phẩm xây dựng kém chất lượng. Nếu để tổ chức, cá nhân không có năng lực phù 

hợp thực hiện xây dựng mà để xảy ra sự cố công trình hoặc công trình kém chất lượng 

thì không chỉ có người làm ra sản phẩm đó phải đền bù thiệt hại mà lựa chọn cá nhân, 

tổ chức đó cũng chịu trách nhiệm liên đới. 

Đối với việc định nghĩa về chất lượng của tổ chức ISO: Để giúp cho hoạt động quản lý 

chất lượng trong các doanh nghiệp được thống nhất, dễ dàng, tổ chức Quốc tế về tiêu 

chuẩn hàng hoá (ISO- International Organization Standardisation) trong bộ tiêu chuẩn 

ISO 8402:1994 đã đưa ra định nghĩa chất lượng:” Chất lượng là tập hợp các đặc tính 

của một thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể đó khả năng thoả mãn những nhu cầu cụ 

thể hoặc tiềm ẩn”. Định nghĩa này đã được đông đảo các quốc gia chấp nhận và Việt 

Nam đã ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia của mình TCVN 8402:1999. Thỏa mãn 
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nhu cầu là điều quan trọng nhất trong việc đánh giá chất lượng của bất cứ sả phẩm 

hoặc dịch vụ nào và chất lượng là phương diện quan trọng nhất của sức cạnh tranh. 

Theo ISO  9000:2000: ”Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có của 

một sản phẩm, hệ thống hoặc quá trình thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và  các 

bên  có  liên quan”. Yêu cầu là những nhu cầu hay mong đợi đã được công bố, ngầm 

hiểu chung hay bắt buộc. Các bên có liên quan bao gồm khách hàng nội bộ – các bộ 

nhân viên của tổ chức, những người thường xuyên cộng tác với tổ chức, những người 

cung ứng nguyên vật liệu, luật pháp. 

Khái niệm về quản lý chất lượng xây dựng: Chất lượng không tự nhiên sinh ra, và nó 

là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn 

đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này. 

QLCLXD là một khía cạnh của chức năng quản lý và thực hiện chính sách chất lượng. 

Hoạt động quản lý chất lượng trong lĩnh vực xây dựng được gọi là quản lý chất lượng 

xây dựng. 

Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu về an toàn, bền vững, kỹ thuật và 

mỹ quan của công trình phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, các quy định trong văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan và hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

Nhìn nhận về sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thời 

gian qua chún ta cần nhìn lại sư đổi mới theo hướng pháp chế hoát hoạt động xây dựng 

ngày một hoàn thiện theo tiến trình đối mới nền kinh tế. 

Theo tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 9000 cho rằng: QLCLXD là một hoạt động 

có chức năng quản lý chung nhằm mục đích đề ra chính sách, mục tiêu, trách nhiệm và 

thực hiện chúng băng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, 

đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng. 

- Một số thuật ngữ trong QLCLXD được hiểu như sau: 

+ “ Chính sách chất lượng” là định hướng về chất lượng do nhà nước hoặc doanh 

nghiệp công bố 

+ “Hoạch định chất lượng” là các hoạt động nhằm thiết lập các mục tiêu và yêu cầu 

đối với chất lượng và để thực hiện các yếu tố của hệ thống chất lượng. 

+ “Kiểm soát chất lượng” là các kỹ thuật và các hoạt động tác nghiệp được sử dụng để 

thực hiện các yêu cầu chất lượng. 

+ “Đảm bảo chất lượng” là mọi hoạt động có kế hoạch và có hệ thống chất lượng được 

khẳng định để đem lại lòng tin thoả mãn các yêu cầu đối với chất lượng. 

+ “Hệ thống chất lượng” là bao gồm cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình và nguồn lực 

cần thiết để thực hiện công tác quản lý chất lượng 
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Hình1.4 Mô hình hoá khái niệm  

một chất lượng 

QLCL: Quản lý chất lượng 

CSCL: Chính sách chất lượng 

HTCL: Hệ thống chất lượng 

KSCL: Kiểm soát chất lượng 

ĐBCLT: Đảm bảo chất lượng bên trong  

ĐBCLN: Đảm bảo chất lượng bên ngoài 

 

- Như vậy, tuy còn nhiều tồn tại định nghĩa khác nhau về QLCLXD, song nhìn chung 

chúng có những điểm giống nhau như: 

+ Mục tiêu trực tiếp của quản lý chất lượng là đảm bảo chất lượng và cải tiến chất 

lượng phù hợp với nhu cầu thị trường với chi phí hợp lý. 

+ Thực chất của quản lý chất lượng là tổng hợp của chức năng quản lý như: hoạch 

định, tổ chức, kiểm soát và điều chỉnh. Nói cách khác, quản lý chất lượng gắn liền với 

chất lượng của quản lý. 

+ Quản lý chất lượng là hệ thống các hoạt động, các biện pháp (hành chính, tổ chức, 

kinh tế, kỹ thuật, xã hội). Quản lý chất lượng là nhiệm vụ của tất cả mọi người, mọi 

thành viên trong xã hội, trong doanh nghiệp và trách nhiệm của tất cả các cấp. 

Về vai trò của công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng: Vào những năm 

cuối thế kỷ XX xu thế giao lưu, hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa khoa học kĩ thuật 

giữa các quốc gia trên thế giới diễn ra mạnh mẽ. Trước tình hình đó đặt các quốc gia 

vào một vòng xoáy cạnh tranh, và nước ta hiện đã là thành viên của nhiều tổ chức 

như: APEC, ASEAN, WTO chính vì thế vấn đề cạnh tranh càng diễn ra khốc liệt. Và 

vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay đó là việc không ngừng nâng cao chất lượng, nâng cao 

sức cạnh tranh của sản phẩm công trình xây dựng. Đây vừa là yêu cầu vừa là nhiệm 

vụ của tất cả các ngành, các cấp và mỗi doanh nghiệp và của mỗi người. Qua đó cho 

thấy vai trò của việc quản lý chất lượng các CTXD sẽ giúp chúng ta nâng cao sức 

cạnh tranh trong thời kì hội nhập. Một số vai trò quan trọng của việc quản lý chất 

lượng các CTXD hiện nay đó là: 
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- Về phía Nhà Nước: Việc quản lý chất lượng các CTXD là nhằm đảm bảo chất lượng 

hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 

thiên nhiên và lao động. Nâng cao chất lượng sản phẩm CTXD, góp phần nâng cao uy 

tín của quốc gia, khẳng định thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Không những 

lợi ích kinh tế - văn hoá mà nó còn thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập, rút ngắn 

khoảng cách chêch lệch về phát triển kinh tế. 

- Về phía doanh nghiệp: Nâng cao chất lượng CTXD là biện pháp hữu ích nhất để có 

thể cạnh tranh thu hút khách hàng. Công việc này không những có vai trò quan trọng 

đối với các doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Do 

tính chất của doanh nghiệp và cơ quan Nhà Nước khác nhau cho nên việc quản trị chất 

lượng CTXD cũng nhằm mục tiêu khác nhau. Với mục tiêu sàng lọc các sản phẩm 

CTXD không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu, chất lượng kém ra khỏi các sản 

phẩm phù hợp, đáp ứng yêu cầu có chất lượng tốt. Mục đích là chỉ có sản phẩm đảm 

bảo yêu cầu đến tay khách hàng. Đối với các doanh nghiệp, nó cho phép nâng cao uy 

tín, góp phần mở rộng thị trường trong nước, chiếm lĩnh thị trường thế giới, tăng thu 

nhập và tạo tích luỹ đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất 

tinh thần cho người lao động. 

+ Tăng cường quản lý chất lượng các CTXD sẽ giúp cho việc xác định đầu tư đúng 

hướng, khai thác quản lý sử dụng công nghệ, con người có hiệu quả hơn. Đây là lý do 

vì sao quản lý chất lượng CTXD được đề cao trong những năm gần đây. Như vậy, về 

mặt chất hay lượng việc bỏ ra những chi phí ban đầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm 

CTXD sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về sau và hoạt động có hiệu 

quả hơn. 

+ Cho phép doanh nghiệp xác định đúng hướng sản phẩm cần cải tiến, thích hợp với 

những mong đợi của khách hàng cả về tính hữu ích và giá cả. Khi chất lượng CTXD 

được bảo đảm và nâng cao thì sản phẩm CTXD được tiêu thụ nhiều hơn, tạo điều kiện 

cho doanh ngiệp chiếm lĩnh được thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận, thu hồi vốn 

nhanh nhờ đó doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, phát triển và mở rộng sản xuất, 

mang lại lợi ích cho mọi đối tượng trong nền kinh tế xã hội. 

- Vì vậy, quản lý chất lượng các CTXD đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc 

đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Nó quyết định sự sống 

còn của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Quản trị chất lượng được thể 

hiện trên toàn hệ thống bao gồm tất cả các khâu, các quá trình từ nghiên cứu thiết kế 

đến chế tạo, phân phối và tiêu dùng sản phẩm. Quản trị chất lượng các CTXD là một 

quá trình liên tục và mang tính hệ thống thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa doanh nghiệp 

với môi trường bên ngoài. Nó có ý nghĩa chiến lược và mang tính tác nghiệp. Nếu 

quản trị chất lượng tốt, nó sẽ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh giảm 
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đến mức thấp nhất các chi phí phát sinh trong quá trình thi công cũng như vận hành 

các CTXD như chi phí sai hỏng bên trong, chi phí sai hỏng bên ngoài, chi phí thẩm 

định và chi phí phòng ngừa... từ đó giảm được giá thành của một sản phẩm CTXD, 

thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng. 

- Đối với người tiêu dùng: Ngày nay, người tiêu dùng coi trọng giá trị của chất lượng 

các CTXD hơn là lòng trung thành đối với nhà thi công trong nước, và giá cả chưa hẳn 

trong mọi trường hợp đã là nhân tố quyết định trong sự lựa chọn của người tiêu dùng. 

Chất lượng CTXD đã thay thế giá cả, và điều đó đúng với cả công nghiệp, dịch vụ và 

nhiều thị trường khác. Vì vậy, quản trị chất lượng các CTXD đóng vai trò vô cùng 

quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp, 

sản phẩm được tuân thủ theo chất lượng đã được thiết kế. Rõ ràng muốn sản xuất được 

một sản phẩm đáp ứng được yêu cầu khách hàng, thì cần phải xác định, theo dõi và 

kiểm soát các đầu vào của quy trình: Vật liệu, thủ tục, phương pháp thông tin, con 

người, kỹ năng, kiến thức, đào tạo, máy móc thiết bị... Quản trị chất lượng các CTXD 

tốt sẽ tạo niềm tin đối với khách hàng thoả mãn ngày càng tốt hơn yêu cầu của họ, tiến 

tới thay thế hàng ngoại bằng hàng nội. Chất lượng đã thay thế giá cả, và điều đó đúng 

với cả công nghiệp, dịch vụ và nhiều thị trường khác. 

- Để quản lý chất lượng CTXD trong giai đoạn thi công cần phải quan tâm đến các 

phương diện về vật liệu, kỹ thuật thi công và chất lượng trong công tác lắp đặt thiết bị. 

Phần này sẽ được học viên đánh giá và phân tích ở mục sau. 

1.2 Đánh giá chung về công tác QLCLXD ở Việt Nam 

1.2.1 Công tác chuẩn bị vật liệu xây dựng 

- Chất lượng công trình xây dựng bao gồm chất lượng công tác thiết kế, giám sát, thi 

công xây dựng công trình, chất lượng vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị, cấu kiện sử 

dụng vào công trình. Trong đó, chất lượng vật liệu xây dựng giữ vai trò đặc biệt quan 

trọng. 

- Việc quản lý chất lượng VLXD có ý nghĩa hết sức quan trọng, gắn liền với công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo sự ổn định và bền vững của công 

trình. Việc quản lý chất lượng VLXD còn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu VLXD hiểu rõ và thực hiện công tác quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa của đơn vị mình phù hợp quy định; đặc biệt là đối với 

các loại VLXD thuộc danh mục quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản 

phẩm, hàng hóa VLXD; đồng thời, để đẩy mạnh ứng dụng vật liệu mới, thân thiện với 

môi trường, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng theo hướng phát triển 

bền vững. 

 1.2.1.1 Thành tựu phát triển VLXD  
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- Trong những năm gần đây tốc độ đầu tư sản xuất các sản phẩm VLXD tại Việt Nam 

tăng trưởng với tốc độ cao. Nhờ đó đã đưa Việt Nam từ nước phải nhập khẩu hầu hết 

các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng trong nước, đến nay sản xuất đã đáp 

ứng đủ nhu cầu xây dựng và còn dư khoảng từ 10 - 30% công suất phục vụ cho xuất 

khẩu. Sản lượng, chất lượng các sản phẩm VLXD không ngừng được nâng cao, nhiều 

công nghệ mới, tiên tiến, thiết bị hiện đại ngang tầm với thế giới và khu vực được đầu 

tư. Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, quản lý kinh tế và maketting 

không ngừng tăng lên. Sản xuất nhỏ lẻ, manh múm, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường 

từng bước được thay thế bằng các dây chuyền công nghệ tiên tiến, đồng bộ  làm thay 

đổi bộ mặt của ngành sản xuất VLXD. VLXD Việt Nam từ chỗ không đáp ứng được 

nhu cầu trong nước, tiến đến đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và có dư để 

xuất khẩu.  

- [2] Về vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, từ năm 1987 đến nay, chúng 

ta có thể chia quá trình phát triển VLXD Việt Nam thành 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1987 - 1999: Nguồn cung VLXD chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng trong 

nước, Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nguồn cung. Nhiều chủng loại VLXD 

vẫn phải nhập từ nước ngoài. Riêng lĩnh vực xi măng, có năm cả nước phải nhập tới 

trên 30% sản lượng tiêu thụ (năm 1995 cả nước phải nhập 2,63 triệu tấn sản phẩm xi 

măng chiếm 36% tổng lượng xi măng tiêu thụ trong phạm vi cả nước. Các cơ sở sản 

xuất phần lớn là nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu so với các nước trong khu vực và trên thế 

giới. Trong thời gian từ 1993- 1997 cả nước đã đầu tư trên 50 dây chuyền xi măng lò 

đứng với công suất từ 7- 8,2 vạn tấn/năm. Công nghệ lò quay cũng đã được đầu tư, 

nhưng cũng chỉ có một số ít nhà máy xi măng có công suất trên 1 triệu tấn/năm. Còn 

lại là các dây chuyền lò quay công suất từ 350 đến 910 ngàn tấn/năm. Nhà nước chưa 

có những chính sách về phát triển bền vững. 

+ Giai đoạn 2000 - 2009: Nguồn cung VLXD đã tăng cao so với giai đoạn trước. 

Nhưng do tăng trưởng về đầu tư xây dựng cao, luôn ở mức trên 10% nên nguồn cung 

nhiều chủng loại VLXD vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Nhà nước 

vẫn có chính sách ưu đãi đầu tư các cơ sở sản xuất VLXD, tuy nhiên đã có những quy 

định nhằm hạn chế khói bụi và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất. 

Nhiều chủng loại VLXD vẫn phải nhập khẩu, trong đó có xi măng. Giai đoạn này, 

hàng năm cả nước phải nhập từ 3,5 đến 4,5 triệu tấn clinke để đáp ứng nhu cầu xi 

măng nội địa. Một số chủng loại VLXD đã được sản xuất trên dây chuyền và công 

nghệ hiện đại, đã thỏa mãn nhu cầu trong nước cả về số lượng và chất lượng, đã được 

xuất khẩu như gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng... 

Trong thời gian này, tại các văn bản pháp luật, văn bản điều hành của Thủ tướng 

Chính phủ đã có một số quy định nhằm giảm khói bụi, tiết kiệm năng lượng.  
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Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây 

dựng. 

Quyết định 108/2005/QĐ- TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 

năm 2020. Trong mục đầu tư dự án xi măng mới, Quy hoạch quy định các chỉ tiêu kỹ 

thuật trong sản xuất xi măng: (Tiêu hao nhiệt dưới 730 kcal/kg clanhke; Tiêu hao điện 

dưới 95 kwh/tấn xi măng; Nồng độ bụi dưới 50mg/Nm3). 

Quyết định số 121/2008/QĐ- TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch Tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020. Quy hoạch 

đã có định hướng đến việc đổ mới công nghệ, nâng cao chất lượng, tiết kiệm nguyên 

nhiên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. 

+ Giai đoạn 2010 - 2017: Đây là giai đoạn cung vượt cầu; Nhà nước đã có những 

chính sách mạnh mẽ nhằm phát triển bền vững, giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm thông 

qua việc sản xuất sạch và sản phẩm thân thiện, đồng thời có chính sách để ngành sản 

xuất VLXD góp phần tích cực vào việc giảm phế thải cho các ngành sản xuất khác. 

  

Hình 1.5: Vật liệu không nung 

 

Hình 1.6: Gạch bê tông khí chưng áp 

(AAC)  

 Hình 1.5 Cho ta thấy các loại VLXD không nung đã được thực hiện do chính sách của 

nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về chương trình phát triển 

vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020. Đồng thời cũng ban hành các Chỉ 

thị về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch 

đất sét nung. Đây là chủ trương  đột phá tích cực trong việc sản xuất sạch và sử dụng 

vật liệu xây thân thiện của Việt Nam.  

Hình 1.6. “Vật liệu xây dựng Tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, Tiết kiệm năng lượng, 

thân thiện với môi trường bao gồm: Vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng được 

sản xuất từ việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu hoặc nhiên liệu, vật liệu xây dựng 
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có tính năng Tiết kiệm năng lượng vượt trội so với vật liệu cùng chủng loại.” Đây 

cũng là lần đầu tiên tại 1 văn bản quy phạm pháp luật và là văn bản ở mức Nghị định, 

vật liệu xây dựng thân thiện đã được định nghĩa. Nghị định cũng dành trọn 1 chương 

(chương 5) quy định chính sách phát triển loại VLXD này. 

Qua số liệu của Bộ Xây dựng về kết quả tiêu thụ năm 2017, chúng ta thấy rằng: Tỷ lệ 

sử dụng VLXKN nói chung trên cả nước đã đạt được mục tiêu thứ nhất của Chương 

trình phát triển vật liệu xây không nung được ban hành theo tại Quyết định 567 của 

Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên VLXKN loại nhẹ là loại VLXD có tính năng cách 

âm, cách nhiệt tốt thì tỷ lệ sử dụng thực tế lại đang quá thấp so với mục tiêu Chương 

trình; còn nhiều địa phương có tỷ lệ sử dụng VLXKN quá thấp… 

Về sử dụng kính tiết kiệm năng lượng, ngày càng có nhiều khối nhà cao tầng sử dụng 

kính tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên vẫn chưa phải tất cả các dự án nhà cao tầng đều 

sử dụng kính tiết kiệm năng lượng, trong khi Quy chuẩn Việt Nam số 09:2013/BXD 

về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu 

quả, đã quy định việc hạn chế bức xạ mặt trời. 

 Một số tồn tại trong việc sử dụng VLXD. 

- Về góc độ chủ quan, có 3 cản trở chính gây khó khăn: 

+ Thứ nhất, là thói quen. Thay thế cái cũ bằng cái mới thì bao giờ cũng khó khăn; 

+ Thứ hai, là lợi ích, lợi ích của việc sản xuất, sử dụng vật liệu cũ sẽ bị động chạm khi 

bị vật liệu mới thay thế; 

+ Thứ ba, tính tùy tiện vẫn còn trong thiết kế và thi công công trình: Các vết nứt, 

khuyết tật tại những mảng tường khi sử dụng VLXKN trong thời gian vừa qua cho 

thấy người thi công đã không thực hiện đúng kỹ thuật trong sử dụng VLXKN; Nhiều 

công trình thiết kế sử dụng gạch bê tông khí chưng áp, nhưng người thiết kế không chỉ 

rõ cần phải gia cường những điểm xung yếu, hoặc sử dụng lưới sợi tại những điểm cần 

thiết, trong khi kỹ thuật thi công cũng chưa có am hiểu thấu đáo về loại vật liệu này.  

 

Hình 1.7: Thi công hoàn thiện tường gạch không nung 
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Hình 1.7 Hoàn thiện tường gạch không nung tại công trường sử dụng gạch bê tông khí 

chưng áp (AAC), người thợ xây vẫn sử dụng các dụng cụ như xây gạch đất sét nung 

hay gạch xi măng cốt liệu... 

- Về góc độ quản lý, có 3 vướng mắc góp phần gây chậm trễ trong thực hiện: 

+ Thứ nhất, đang thiếu một số hướng dẫn trong cơ chế chính sách: Nhiều quy định 

tưởng chừng rất cụ thể, nhưng khi áp dụng nhiều địa phương không thực hiện được, ví 

dụ như vay vốn ưu đãi đầu tư; 

+ Thứ hai, đang thiếu vắng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật cần 

thiết: Một số TCKT, định mức kinh tế kỹ thuật cần thiết vẫn chưa được ban hành, hoặc 

chưa được điều chỉnh kịp thời; 

+ Thứ ba, việc phát triển công trình xanh của nước ta chưa được quan tâm thích đáng. 

 Nguyên nhân việc tồn tại trong sử dụng vật liệu trong xây dựng công trình  

- Về cơ chế chính sách: Cần bổ sung các hướng dẫn cần thiết về hỗ trợ và ưu đãi đầu 

tư mà Nghị định 24a đã quy định; Cần điều chỉnh một số điểm trong các thông tư của 

Bộ Xây dựng về hướng dẫn sử dụng VLXD trong các công trình xây dựng; 

 - Về khung kỹ thuật: Các cơ quan chức năng cần ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, đến việc sử dụng VLXD 

thân thiện. 

- Về đào tạo: Phải có chương trình giảng dạy tại các trường chuyên ngành xây dựng về 

thiết kế, thi công sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện; Cần có sự cập nhật, cải tiến 

trong biên soạn giáo trình. Khuyến khích, hỗ trợ các trường, các trung tâm dạy nghề 

mở các khóa đào tạo ngắn hạn kỹ thuật cho công nhân sử dụng VLXKN. 

- Về công nghệ thi công: Cần bổ sung chính sách để khuyến khích sử dụng công nghệ 

thi công tiên tiến, nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động 

trong sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện. 

- Công tác tuyên truyền: Để lướt được qua các cản trở, khắc phục được các vướng mắc 

như đã nêu ở trên thì công tác tuyên truyền có vai trò rất lớn. Sự kết hợp chặt chẽ giữa 

các ngành trên cả nước, giữa các lĩnh vực ngay trong Ngành Xây dựng và sự chỉ đạo 

quyết liệt của địa phương 

- Để sản xuất đủ và tiêu thụ hết sản phẩm VLXD nói chung, bản thân cơ chế thị trường 

có thể hoàn toàn tự điều tiết. Bên cạnh đó, để sản xuất sạch hơn, phát triển được sản 

phẩm VLXD thân thiện môi trường thì thị trường không thể tự điều tiết.  
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- Phát triển bền vững cần những chính sách phù hợp của Nhà nước, sự vào cuộc của cả 

xã hội, trong đó đặc biệt quan trọng là sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương. Ở góc độ 

quản lý, các chính sách đưa ra cần được nghiên cứu kỹ, tạo ra cơ chế thông thoáng để 

khai thác hết tiềm năng của thị trường, khả năng nguồn lực của Doanh nghiệp; nhưng 

mặt khác, các chế tài cần rõ ràng minh bạch, đủ sức răn đe các hành vi vi phạm đến 

các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa, ô nhiễm môi trường. 

1.2.2 Thực hiện kỹ thuật thi công xây lắp 

Hoạt động KH&CN ngành Xây dựng trong thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng 

trong sự phát triển nền khoa học công nghệ Việt Nam nói chung và sự nghiệp xây 

dựng và phát triển của Ngành nói riêng. Với sự tích cực học hỏi những tiến bộ mới 

nhất trong chuyên môn xây dựng kết hợp với nỗ lực sáng tạo và ứng dụng những thành 

tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các DN xây dựng Việt Nam đã nắm bắt và 

làm chủ công nghệ thi công tiên tiến, có khả năng cung cấp dịch vụ xây dựng tổng hợp 

với chất lượng cao, đặc biệt trong việc xây dựng những công trình nhà ở cao tầng. 

 Thành tựu trong kỹ thuật thi công xây lắp 

Thực tế cho thấy, với sự phát triển kinh tế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành 

Xây dựng đã có những bước tiến vượt bậc cả về trình độ quản lý lẫn công nghệ kỹ 

thuật thi công và đã thành công trong việc thay thế nhà thầu ngoại trong vai trò tổng 

thầu ở nhiều dự án lớn có yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao, những dự án "siêu sao" tại thị 

trường trong nước. Nhờ vậy, những công ty dẫn đầu đã nhanh chóng trưởng thành và 

nay đã sẵn sàng cho việc xuất khẩu dịch vụ xây dựng tổng hợp ra thị trường nước 

ngoài. 

 

Hình 1.8: Công trình áp dụng công nghệ  

BIM toà nhà landmark 81 tầng  

 

Hình 1.9: Thi công sàn BTCT bằng công 

nghệ sàn bóng Bubble Deck 

Hình 1.8. Các DN ngành Xây dựng Việt Nam phát triển lớn mạnh, hội nhập kinh tế 

quốc tế. Ví dụ như: Nhờ áp dụng BIM, Công ty Coteccons thành công trong lĩnh vực 

thi công xây lắp. Công ty đã tìm được giải pháp thiết kế tối ưu, giảm thiểu sai sót đến 
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mức thấp nhất, ngoài ra còn tập trung cải tiến giải pháp thi công nhằm nâng cao chất 

lượng công trình. BIM đã giúp tiết kiệm được từ 10-15% tổng vốn đầu tư của dự án. 

Coteccons là DN thi công nhiều dự án lớn, đặc biệt là dự án nhà 81 tầng cao nhất Việt 

Nam. Coteccons đã thành công trong việc ứng dụng BIM vào trong thiết kế, thi công 

công trình. 

Một lợi thế quan trọng nữa mà ngành Xây dựng có được chính là số lượng kỹ sư và 

chuyên gia cao gấp 3 lần mức bình quân thế giới bởi xây dựng là một ngành không 

được giới trẻ ở các nước phát triển ưa chuộng (Việt Nam bình quân có 9.000 kỹ sư, 

chuyên gia xây dựng/1 triệu dân; trong khi thế giới là 3.000). 

Hình 1.9. "Công nghệ" bắt nguồn trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “thủ công” và “châm 

ngôn”. Theo Luật Khoa học và Công nghệ VN, công nghệ là giải pháp, quy trình, bí 

quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến 

đổi nguồn lực thành sản phẩm. Từ hiện trạng thực tiễn, có thể thấy, nhà ở xã hội luôn 

là một phân khúc thuộc lĩnh vực nhà ở có yêu cầu giảm giá thành nhiều nhất bởi đặc 

điểm rất riêng về an sinh xã hội – nhân văn và đáp ứng nhu cầu cho đại bộ phận lớn cư 

dân đô thị. Trong lĩnh vực xây dựng công trình các giải pháp công nghệ được chia 

thành 3 nhóm:  

- Nhóm 1: Giải pháp công nghệ mang tính chiến lược – Stratery: Liên quan đến chính 

sách, hành lang pháp lý cho phát triển công trình. 

- Nhóm 2: Giải pháp công nghệ mang tính quản lý – Management: Liên quan đến việc 

huy động các nguồn lực cho phát triển; điều hành, giám sát, phân phối và phát triển 

công trình. 

- Nhóm 3: Giải pháp công nghệ mang tính kỹ thuật – technical: Liên quan đến việc tổ 

chức thực hiện tạo ra các sản phẩm công trình, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng công trình, gắn liền với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng 

công trình. 

Quan điểm chung khi xây dựng những khu nhà ở đô thị nói chung và công trình là 

“hướng về người sử dụng”, giảm giá thành căn hộ bằng sự kết hợp liên ngành, phối 

hợp chặt chẽ và hài hòa lợi ích giữa nhà nước – đơn vị sản xuất nhà ở – người sử dụng. 

Theo thống kê, mức hạ giá thành tối ưu khi quản trị tốt đối với: nhóm 1 là từ 12% đến 

15%; nhóm 2 là từ 5% đến 10%; và nhóm 3 là từ 10% đến 20%; Mức giảm giá công 

trình tối đa từ khoảng 30% đến 35% .[2] 

  Những tồn tại trong quá trình thi công xây lắp 
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Bên cạnh những thành tựu trên thì tính cạnh tranh của nhà thầu Việt Nam còn ở yếu tố 

nhân công, vật liệu xây dựng, dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án 

và nhiều dịch vụ liên quan khác… Để khắc phục những hạn chế này, các Doanh 

nghiệp cần nỗ lực thực hiện và kêu gọi sự đồng hành của các đối tác và cả đối thủ cạnh 

tranh nhằm thực hiện chiến lược phát triển thị trường nước ngoài. 

Điểm qua một số công nghệ giảm giá thành hiện nay cũng chỉ rõ điểm chưa đạt độ cân 

bằng giữa bí quyết công nghệ và triển khai đại trà. Việc ứng dụng các chủng loại công 

nghệ xây dựng và vật liệu mới còn gặp rào cản đến từ hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn, 

định mức dự toán công trình chưa đồng bộ. Nguyên tắc chung để hạ giá thành công 

trình là tạo ra một hệ thống nhuần nhuyễn từ công nghệ chiến lược – công nghệ quản 

lý – công nghệ kỹ thuật.Tùy từng điều kiện địa phương cụ thể mà vận dụng ưu tiên 

công nghệ phù hợp.  Các công nghệ và vật liệu xây dựng mới phát triển trong giai 

đoạn hiện nay như sàn bóng, sàn ô cờ, vật liệu 3D… vẫn còn mang tính chuyên biệt. 

Các đơn vị ứng dụng thi công công nghệ mới về hình tượng mới chỉ dừng lại là những 

nghệ nhân. Bản thân các đơn vị coi công nghệ là bí quyết kiếm tiền, trong khi các công 

trình xây dựng theo kiểu này vẫn mang tính đơn chiếc. Năng lực thi công và khối 

lượng thi công còn hữu hạn của các đơn vị sẽ là điều cản trở với triển vọng phổ biến 

cho nhiều công trình. 

  Nguyên nhân những tồn tại trong thi công xây dựng công trình 

Thời gian qua các nhà thầu trong nước đã phát triển rất nhanh cả về số lượng và chất 

lượng. Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng và thương hiệu, là uy 

tín của đơn vị mình, là vấn đề sống còn trong cơ chế thị trường, nên nhiều Tổng Công 

ty, công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 Còn khá nhiều nhà thầu không thực hiện nghiêm  những quy định hiện hành của Nhà 

nước là phải có hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu, tính chất quy mô công trình 

xây dựng, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân đồng thời mọi công việc 

phải được nghiệm thu nội bộ trước khi mời giám sát nghiệm thu ký biên bản. Trong 

thực tế nhiều đơn vị không thực hiện các quy định này; không bố trí đủ cán bộ giám 

sát nội bộ, thậm chí còn khoán trắng cho các đội thi công và phó mặc cho giám sát của 

chủ đầu tư. 

 Một điều rất quan trọng đối với các nhà thầu là việc lập biện pháp tổ chức thi công 

công trình, đặc biệt đối với các công trình lớn, trọng điểm, nhiều công việc có khối 

lượng lớn, phức tạp, ứng dụng nhiều công nghệ mới, nếu làm tốt công việc này thì đã 

bảo đảm phần rất quan trọng để quản lý chất lượng công trình. Do các nhà thầu quan 

tâm chưa đúng mức dẫn đến nguyên nhân tồn tại trong xây dựng. 
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- Nhiều đơn vị đã xây dựng và được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 nhưng 

khi triển khai vẫn còn hình thức, chủ yếu là ở văn phòng công ty mà thiếu lực lượng 

cũng như tổ chức thực hiện tại hiện trường xây dựng. 

- Đội ngũ cán bộ, công nhân của các nhà thầu tăng nhanh về số lượng nhưng chất 

lượng còn chưa đáp ứng, thiếu cán bộ giỏi có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt thiếu các 

đốc công giỏi, thợ đầu đàn. Nhiều đơn vị sử dụng công nhân không qua đào tạo, công 

nhân tự do, công nhân thời vụ, đã thế việc tổ chức hướng dẫn huấn luyện công nhân tại 

chỗ rất sơ sài. Việc tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ và công nhân rất 

nhiều hạn chế. 

- Một số nhà thầu, do những nguyên nhân khác nhau, đã hạ giá thầu một cách thiếu 

căn cứ để có công trình hoặc do phải “chi” nhiều khoản ngoài chế độ (tiêu cực) cho 

đối tác hoặc bản thân dính tiêu cực, tư túi cá nhân… nên đã tìm cách “hạ chất lượng 

sản phẩm” để bù đắp. 

1.2.3 Công tác lắp đặt các thiết bị công trình 

Công tác quản lý chất lượng trong công tác lắp đặt thiết bị là một trong các bước quan 

trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả cũng như sự an toàn, ổn định của thiết bị 

trong giai đoạn vận hành. 

Đây cũng là giai đoạn cuối của một công trình, trải qua nhiều khó khăn, vướng mắc 

thông thường của một dự án đầu tư xây dựng.  

 Thành tựu trong công tác lắp đặt thiết bị [3] 

Trong hơn 10 năm qua, trên cả nước ta đã có sự quan tâm, đưa ra nhiều yêu cầu đối 

với chất lượng của dự án nhà ở, đặc biệt trong đó có các chung cư cao tầng hiện đại tại 

các khu đô thị mới của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình đầu tư xây 

dựng, đã quan tâm áp dụng thành tựu, công nghệ kỹ thuật mới: 

- Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật, công 

nghệ sản xuất trình độ quản lý; thể hiện khả năng thực hiện các giai đoạn của toàn bộ 

dự án. Trong xu thế hội nhập quốc tế và hội nhập khu vực, việc nghiên cứu để đưa vào 

ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành, hệ thống quy chuẩn xây dựng, 

tiêu chuẩn xây dựng đã được thực hiện trong hầu hết các dự án sản xuất vật liệu, cấu 

kiện nhà ở; trong các quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, đưa công trình 

nhà ở vào khai thác sử dụng. Hệ thống quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng góp 

phần làm tăng tiến độ và chất lượng của dự án nhà ở. 

- Để tăng cường vai trò của công nghiệp hoá trong xây dựng nói chung cũng như trong 

xây dựng nhà ở nói riêng, từ năm 2001 đến nay, ngành xây dựng nước ta đã tổ chức 
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triển khai thực hiện được các kế hoạch và chiến lược phát triển quan trọng của ngành 

đã tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh việc áp dụng thành tựu công nghệ, kỹ thuật mới 

lắp đặt thiết bị công trình. 

- Phát huy vai trò của công nghiệp hoá xây dựng với đặc điểm của quá trình sản xuất 

vật liệu và cấu kiện, thi công xây dựng được thực hiện theo quy mô lớn với nhiều ưu 

điểm như trình độ cơ giới hoá cao, phương pháp thi công tiên tiến, tiêu chuẩn hoá các 

giải pháp xây dựng. 

- Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật mới trong xây dựng nhà ở để áp dụng cho các 

bộ phận từ móng đến mái như vật liệu cách âm, cách nhiệt, vật liệu không nung, vật 

liệu trang trí, kết cấu bê tông ứng suất trước, bê tông cường độ cao, tấm panel đúc sẵn. 

Theo đó cho phép công nghiệp hoá quá trình xây dựng nhà ở, giảm thiểu được trọng 

lượng công trình, giải quyết được yêu cầu về giảm tiêu hao vật liệu, kinh phí thi công 

xây lắp, vận chuyển vật liệu và trang thiết bị, cải thiện điều kiện chống động đất và gió 

bão. 

- Việc sử dụng công nghệ bê tông bơm trong xây dựng chung cư cao tầng đã góp phần 

quan trọng trong đảm bảo chất lượng bê tông (cao hơn so với bê tông trộn và đổ thủ 

công). Áp dụng phương pháp thi công top- down để nâng cao hiệu quả kinh tế- kỹ 

thuật của quá trình thi công. 

- Sau hơn 20 năm kể từ khi cọc khoan nhồi và cọc barette được đưa vào ứng dụng tại 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cho đến nay các công nghệ thi công đã trở nên phổ 

biến với các biện pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng phần mũi cọc khi thi công, không 

làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của cọc. 

- Công nghệ thi công phần thân được tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh để ứng dụng đại 

trà. Các cấu kiện đúc sẵn có thể là dầm, cột, bản sẵn, tấm tường, dàn vì kèo, cầu thang. 

Tổng công ty xây dựng Vinaconex đã áp dụng thành công thành tựu của công nghiệp 

hoá xây dựng với các công trình xây dựng theo dạng lắp ghép và bán lắp ghép đã được 

nghiên cứu, áp dụng với các giải pháp kết cấu thích hợp. Theo đó có các tiêu chuẩn 

của Việt Nam được ban hành trong vài năm gần đây: TCXDVN 389: 2007 (Sản phẩm 

bê tông dự ứng lực- yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu), TCXDVN 390: 2007 (Kết cấu bê 

tông và bê tông cốt thép lắp ghép- quy phạm thi công và nghiệm thu) 

 Nguyên nhân trong công tác lắp đặt thiết bị 

Tất cả những yếu tố rủi ro đều có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ của dự án. Vì vậy, 

giai đoạn triển khai công tác lắp đặt thiết bị chính cũng là giai đoạn quỹ thời gian dành 

cho dự án đã không còn nhiều. Áp lực của việc hoàn thành dự án đúng tiến độ sẽ là 

một yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến công tác lắp đặt thiết bị. Chính vì vậy, việc dự 
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báo, tổng kết những kinh nghiệm thông qua các sai sót thường gặp trong khi thực hiện 

công tác tổ hợp, lắp đặt thiết bị sẽ giúp cho cán bộ, kỹ sư, công nhân của chủ đầu tư, tư 

vấn giám sát và nhà thầu lắp máy chủ động ngăn ngừa, phòng tránh những rủi ro. Qua 

đó, việc tổ hợp, lắp đặt thiết bị sẽ được hạn chế các sai sót, đảm bảo an toàn chất lượng 

và tiến độ.  

Một trong những vấn đề có liên quan đến công tác lắp đặt thiết bị đó là công tác thiết 

kế, thi công và giám sát, hướng dẫn lắp đặt. Ngay từ giai đoạn thiết kế, người lập thiết 

kế chế tạo phải kinh qua thực tế công trường và hiểu biết những vấn đề có liên quan 

đến thiết bị sẽ lắp đặt, như nguyên lý hoạt động, cấu tạo, kết cấu, tải trọng liên quan tới 

công suất nâng của cần trục v.v... Nhà thiết kế phải cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà 

thầu lắp đặt về những điều cần chú ý để đảm bảo sự ổn định của kết cấu thiết bị trong 

quá trình thi công lắp đặt. Ngược lại, nhà thầu lắp đặt phải đưa ra phương án lắp đặt, 

biện pháp thi công để thông qua. Phương án thi công an toàn phải chỉ ra những khó 

khăn và rủi ro có thể có ảnh hưởng tới quy trình lắp đặt. Mặt khác, người công nhân 

phải nắm vững những nguyên tắc về an toàn trước khi làm công việc lắp đặt thiết bị. 

Những vấn đề về an toàn phải được chú trọng ngay từ khi thiết kế. Vì nhà sản xuất và 

người lắp đặt thường thuộc về những công ty khác nhau, nên cần có người giám sát 

các công việc là người của nhà sản xuất để đảm bảo việc thực hiện các thủ tục hướng 

dẫn, kiểm tra, giám định, kể cả việc đưa ra những yêu cầu và thay đổi.  

Liên quan đến công tác lắp đặt thiết bị còn có việc bố trí mặt bằng, vận chuyển và lắp 

đặt thiết bị. Việc lắp đặt kết cấu thép thường diễn ra ngay từ khâu đầu tiên của dự án, 

trước khi công trường được thu dọn và bố trí ngăn nắp. Các loại vật liệu trên công 

trường vẫn còn nằm ngổn ngang, hoặc được di chuyển một cách lộn xộn. Điều đó gây 

khó khăn không nhỏ cho người qua lại, các phương tiện giao thông và các máy nâng 

chuyển. Để tạo điều kiện di chuyển tốt cho các phương tiện này cũng như cho các giàn 

giáo tháp hoặc di động, cần ưu tiên xây dựng trước phần bê tông của sàn lắp đặt thiết 

bị, lối đi lại và những bệ móng thiết bị cứng vững. Điều đó cũng có tác dụng tạo ra 

một công trường ngăn nắp và sạch sẽ. Vì vậy, ở đây cần bố trí mặt bằng kho bãi chứa 

vật liệu sao cho xe cơ giới hoặc máy nâng chuyển có thể dễ dàng tiếp cận mà không sợ 

va đụng. Trong phần lớn trường hợp, công việc được lập kế hoạch và vị trí thi công 

được thiết kế để bắt đầu từ dưới đất, sau đó nâng dần lên theo các bộ phận công trình 

rồi di chuyển sang vị trí khác bằng máy nâng chuyển. Thông thường nên lắp thêm 

thang trước khi lắp đặt kết cấu thép để trợ giúp cho việc lên xuống được an toàn trước 

khi có các lối đi lại, lên xuống được xây dựng cố định. Đối với các cấu kiện thiết bị 

đang được đóng gói thì cần chỉ rõ trọng lượng vật nâng, đánh dấu những điểm có thể 

móc dây cáp của cần cẩu vào để nâng vật đó nhằm tạo điều kiện an toàn cho hoạt động 

của các máy nâng chuyển, công nhân bốc vác hay cần trục. Nếu điều kiện cho phép thì 

nên gá thêm các tay cầm vào vật nâng. Để đảm bảo an toàn khi nâng, chuyển vật tư 

thiết bị, phải luôn theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch làm việc thích ứng. Chú ý 
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khi có gió mạnh, không nên sử dụng cần trục hoặc cho phép công nhân làm việc trên 

những khung thép hoặc trên những bề mặt ẩm ướt. Một yếu tố tuy nhỏ nhưng lại có 

tầm quan trọng rất lớn là các chốt định vị. Chốt định vị có vai trò rất quan trọng song 

lại thường bị đánh giá thấp. Chỉ cần những sơ xuất khi định vị, căn chỉnh và cân bằng 

sẽ dẫn tới mất ổn định công trình lắp đặt hoặc khiến thiết bị được tổ hợp không đúng 

với vị trí đã được nhà chế tạo cân chỉnh tại xưởng sản xuất.  

Vấn đề cung ứng vật tư cũng là một khâu quan trọng. Trong quá trình lắp đặt thiết bị, 

tình trạng thiếu hụt hoặc không có một số chủng loại vật tư hoặc dụng cụ phục vụ công 

tác lắp đặt luôn xảy ra. Nguyên nhân có thể do nhà sản xuất và chủ đầu tư không lường 

hết những tình huống có thể xảy ra khi lắp đặt nên trong đơn hàng không có hoặc có 

nhưng không đủ, hoặc có thể do những phát sinh bất ngờ do phải thay đổi thiết kế, bố 

trí và biện pháp lắp đặt v.v... Thông thường các dự án thủy điện thường nằm xa các 

khu vực thành phố, thị trấn nơi có sẵn những loại vật tư, dụng cụ cần thiết này. Vì vậy, 

việc cung cấp bổ sung kịp thời các vật tư, dụng cụ nhỏ lẻ này lại có ảnh hưởng không 

nhỏ đến tiến độ, chất lượng công tác lắp đặt. Do đó, việc có phương án tổ chức cung 

ứng vật tư một cách kịp thời sẽ hạn chế được phần nào những rủi ro trong quá trình lắp 

đặt. 

Cuối cùng là công tác an toàn. Cán bộ kỹ sư hướng dẫn, giám sát và đặc biệt là công 

nhân lắp đặt phải luôn chú ý đến một số quy tắc tối thiểu để đảm bảo an toàn cho bản 

thân trong quá trình làm việc. Những thao tác nguy hiểm như trèo lên thanh thép trần, 

đi lại trên dầm, ngồi dạng chân hai bên dầm... vẫn thường xuyên diễn ra do thợ lắp đặt 

quá ỷ lại vào khả năng chuyên môn của mình. Nếu bạn trèo hoặc đi lại trên thép trần, 

sớm hay muộn bạn cũng sẽ bị ngã. Nói chung không có gì khó khăn về mặt kỹ thuật 

hay thực tiễn ngăn cản thợ lắp đặt trên công trình sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 

động để hỗ trợ cho công việc của mình. Dùng lưới an toàn, thắt lưng an toàn neo buộc 

vào những điểm thích ứng và sử dụng trang phục bảo hộ lao động sẽ làm giảm số 

thương vong rất nhiều, và tạo điều kiện làm tốt những công việc ở vị trí không thuận 

lợi. Nếu điều kiện cho phép thì nên duy trì lưới an toàn thi công ở độ cao từ 2 tầng trở 

lên. Lắp đặt kết cấu thép liên quan đến rất nhiều thao tác bốc xếp, nâng chuyển vật liệu 

bằng tay. Các thao tác này có thể gây tổn thương cột sống hay những thương tật ở 

chân tay nếu công nhân không được huấn luyện chu đáo hoặc không dùng trang bị bảo 

hộ lao động thích hợp. 

 Tồn tại trong công tác lắp đặt thiết bị. 

Với hầu hết các doanh nghiệp xây dựng vẫn áp dụng cách quản lý truyền thống, hoàn 

toàn dựa trên sự kiểm soát máy móc/thiết bị bằng cách ghi chép trạng thái của máy 

móc khi xuống hiện trường thực nghiệm. Cách quản lý này mang lại kết quả chính xác 

tuy nhiên có nhược điểm là hoàn toàn phụ thuộc vào con người quản lý. Nếu người 

quản lý không thường xuyên có thời gian xuống công trường kiểm tra thì cũng không 
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thể có số liệu hay thông tin về máy móc kịp thời để xử lý và hơn nữa việc đi lại thường 

xuyên để kiểm tra máy móc/thiết bị như vậy vừa tốn thêm nhân sự, thời gian và các cơ 

hội khác trong công việc. Với phương pháp quản lý như vậy vẫn tồn tại hạn chế được 

nhiều các sự cố rủi ro có thể xảy ra như: 

 + Tình trạng máy sử dụng không tốt: Máy không hoàn chỉnh; Máy đã bị hư hỏng. 

 + Thiếu sót trong khâu quản lý: Thiếu hoặc không có hồ sơ, lý lịch hướng dẫn về lắp 

đặt, sử dụng, bảo quản máy; Không thực hiện đăng kiểm nghiệm, chế bộ bảo dưỡng 

thiết bị theo định kỳ; Việc phân giao trách nhiệm điều tiết, sử dụng, quản lý máy 

không rõ ràng. 

+ Do người vận hành máy: Không đảm bảo trình độ chuyên môn; Vi phạm các điều lệ, 

nội quy, quy phạm an toàn; Không tuân theo các tiêu chuẩn tính năng kỹ thuật của 

máy; Không đảm bảo yêu cầu về sức khỏe; Vi phạm kỷ luật lao động. 

- Rõ ràng cách quản lý truyền thống chưa làm hạn chế các tác nhân có thể gây ra mất 

an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng. Để có thể kiểm soát tốt hơn với 

những rủi ro có thể xảy ra thì biện pháp tốt nhất hiện nay là kết hợp giữa sự giám sát 

trực tiếp của con người và có sự hỗ trợ của công cụ phần mềm giúp tập hợp thông tin, 

quản lý, kiểm soát và cảnh bảo khi đến lịch trình. 

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QLCTXD ở Việt Nam 

1.3.1 Đối với công tác quản lý chất lượng trong chuẩn bị vật liệu 

Công trình xây dựng là một sản phẩm kết hợp từ nhiều yếu tố, trong đó vật liệu xây 

dựng là nhân tố chính, quan trọng nhất để xây dựng nên một công trình. Công trình có 

đảm bảo chất lượng hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng vật liệu. 

Đánh giá được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng vật liệu trong thi công xây 

dựng công trình, Quốc hội, Chính phủ và Bộ xây dựng đã ban hành nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chặt chẽ việc quản lý chất lượng vật liệu, cụ thể như: Luật 

Xây dựng năm 2014 có 23 điều, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP có 9 điều, Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP có 4 điều đề cập đến quản lý vật liệu xây dựng. Đồng thời, Chính phủ 

cũng đã ban hành riêng Nghị định số 24a/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong 

đó có quy định về quản lý chất lượng hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngoài 

ra, Bộ Xây dựng còn ban hành Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD - Quy chuẩn quốc gia 

về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.[4] 

Hành lang pháp lý để quản lý chất lượng vật liệu là tương đối đầy đủ, chặt chẽ, tuy 

nhiên các vật liệu không đảm bảo chất lượng vẫn có thể đưa vào được công trình. Phải 

chăng do chất lượng vật liệu sản xuất ra không đảm bảo, nhà thầu phải mua mà không 
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có sự lựa chọn hay vì mục tiêu lợi nhuận mà các nhà thầu thi công xây dựng sẵn sàng 

đưa các vật liệu không đảm bảo chất lượng vào công trình hay vì một nguyên nhân nào 

khác. Đây là một câu hỏi mà những người làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực xây dựng phải trăn trở, suy nghĩ để tìm câu trả lời. Trong phạm vi bài viết này, tôi 

chỉ đề cập và phân tích hai yếu tố liên quan đến chất lượng vật liệu có ảnh hưởng trực 

tiếp đến chất lượng công trình. 

 Thứ nhất, vật liệu được sản xuất ra đã đảm bảo chất lượng hay chưa? Chúng ta biết, 

để xây dựng hoàn thành nên một công trình cần rất nhiều loại vật liệu như cát, gạch 

xây, đá, xi măng, thép, sơn, gạch ốp, thiết bị điện, nước..., mỗi loại vật liệu đều có quy 

định riêng về các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá. Các sản phẩm để được 

phép đưa ra tiêu thụ trên thị trường thì ít nhất các nhà sản xuất phải công bố một tiêu 

chuẩn cơ sở để làm căn cứ đánh giá chất lượng sản phẩm của mình, hoặc được chứng 

nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa 

nhận. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều sản phẩm chưa thực hiện các công tác 

trên nhưng vẫn lưu thông, buôn bán trên thị trường, nhất là các sản phẩm khai thác từ 

khoáng sản tự nhiên như cát, đá. Vẫn còn nhiều nhà sản xuất vật liệu chưa được chứng 

nhận hợp quy theo quy định, cụ thể: đá xay nghiền, cát xây dựng chỉ một số ít đơn vị 

được chứng nhận hợp quy. Một số sản phẩm khác đã công bố hợp quy nhưng chất 

lượng chưa đồng đều giữa các lô sản xuất như gạch không nung, đá xay nghiền. Như 

vậy, chất lượng của vật liệu cát xây dựng, đá xay nghiền hiện nay vẫn đang chưa được 

quản lý chặt chẽ và nhà thầu thi công bắt buộc phải mua mà không có sự lựa chọn.  

Thứ hai, nhà thầu đưa các sản phẩm kém chất lượng vào công trình vì mục tiêu lợi 

nhuận. Theo nhận định, đây có lẽ là nguyên nhân chính gây ra những hạn chế về mặt 

chất lượng công trình. Tuy nhiên, mỗi công trình đều có quy trình, hệ thống quản lý 

chất lượng của chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì tại sao nhà thầu có thể đưa được các loại 

vật tư kém chất lượng vào công trình? Đây là câu hỏi mà để trả lời được chúng ta phải 

nhìn vào mặt trái, mặt tiêu cực của ngành xây dựng, nơi cơ chế “xin cho” thể hiện rất 

rõ. 

Thực tế hiện nay, vai trò của nhà thầu thi công trên công trường rất lớn, cá biệt một số 

dự án chính nhà thầu thi công mới là người quyết định mọi việc chứ không phải chủ 

đầu tư. Như chúng ta đã biết, để có được vốn đầu tư xây dựng một công trình phải qua 

rất nhiều khâu từ xin chủ trương, xác định quy mô công trình, xin bố trí kế hoạch 

vốn... và để thông qua mỗi khâu đều phải tốn chi phí không nhỏ. Vì vậy, đến khi trúng 

thầu một công trình ngoài chi phí giảm thông qua đấu thầu thì các chi phí khác mà nhà 

thầu phải bỏ ra trước để có được dự án là rất lớn và để bù đắp lại các khoản chi phí này 

thì việc chiết giảm chất lượng vật liệu là tất yếu. Nhưng chúng ta lại đặt vấn đề tư vấn 

giám sát tại sao không phát hiện ra được việc nhà thầu thi công có thể nhập vào công 

trình nhiều loại vật liệu có chất lượng không đảm bảo yêu cầu, thiếu các tài liệu chứng 
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minh nguồn gốc, xuất xứ hay giấy chứng nhận chất lượng và vật liệu đưa vào không 

phải cùng loại. Có nhiều lý do để lý giải cho vấn đề này, có thể tư vấn giám sát không 

đủ năng lực để nhận ra hoặc không đủ bản lĩnh để yêu cầu nhà thầu thay đổi hoặc có 

sự thỏa hiệp với nhà thầu thi công. Đây cũng là một nhân tố ảnh hưởng trong hệ thống 

quản lý chất lượng hiện nay. 

Ngoài việc sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng thì việc thi công không đúng 

các yêu cầu kỹ thuật, định mức sử dụng đối với các loại vật liệu chuyên dụng (vật liệu 

chống thấm, vật liệu sơn,...), các loại vật liệu được tạo ra từ một số loại vật liệu khác 

(vữa bê tông, vữa xây, vữa trát,...) hay công tác bảo quản sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng không đúng theo tiêu chuẩn, yêu cầu của nhà cung cấp dẫn đến bị hư hỏng, 

không đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sử dụng cũng là nguyên nhân ảnh hưởng 

đến chất lượng công trình. 

1.3.2 Đối với công tác quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây dựng. 

Công trình xây dựng là một sản phẩm hàng hoá đặc biệt phục vụ cho sản xuất và các 

yêu cầu của đời sống con người. Hàng năm vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, của 

doanh nghiệp của người dân dành cho xây dựng rất lớn, chiếm từ 25 - 30% GDP. Vì 

vậy chất lượng công trình xây dựng là vấn đề cần được hết sức quan tâm, nó có tác 

động trực tiếp đến sự phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế, đời sống của con người. 

Trong thời gian qua công tác QLCLXD - yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng 

công trình xây dựng - đã có nhiều tiến bộ. Với sự tăng nhanh và trình độ được nâng 

cao của đội ngũ cán bộ quản lý, sự lớn mạnh đội ngũ công nhân các ngành xây dựng, 

với việc sử dụng vật liệu mới có chất lượng cao, việc đầu tư thiết bị thi công hiện đại, 

sự hợp tác học tập kinh nghiệm của các nước có nền công nghiệp xây dựng phát triển 

cùng với việc ban hành các chính sách, các văn bản pháp quy tăng cường công tác 

quản lý chất lượng xây dựng, chúng ta đã xây dựng được nhiều công trình xây dựng 

công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi… góp phần vào hiệu quả tăng trưởng của nền kinh tế 

quốc dân; xây dựng hàng chục triệu m2 nhà ở, hàng vạn trường học, công trình văn 

hoá, thể thao… thiết thực phục vụ và nâng cao đời sống của nhân dân. 

Tuy nhiên bên cạnh những công trình đạt chất lượng, cũng còn không ít các công trình 

có chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sử dụng, công trình nứt, vỡ, lún sụt, thấm 

dột, bong bộp đưa vào sử dụng thời gian ngắn đã hư hỏng gây tốn kém, phải sửa chữa, 

phá đi làm lại. Đã thế nhiều công trình không tiến hành bảo trì hoặc bảo trì không 

đúng định kỳ làm giảm tuổi thọ công trình. Cá biệt ở một số công trình gây sự cố làm 

thiệt hại rất lớn đến tiền của và tính mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư. 
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1.3.3 Đối với công tác quản lý chất lượng lắp đặt thiết bị công trình. 

- Như đã phân tích nêu trên, ta thấy công tác lắp đặt thiết bị CTXD là giai đoạn có quỹ 

thời gian không còn nhiều. Vì vậy nhân tố ảnh hưởng đến công tác lắp đặt thiết bị 

CTXD là tổng hợp các phương tiện kỹ thuật, kỹ năng, phương pháp. Công tác lắp đặt 

thiết bị CTXD gồm 4 thành phần cơ bản (Công cụ, máy móc, thiết bị; Thông tin, 

phương pháp, quy trình lắp đặt; Tổ chức điều hành, phối hợp, quản lý lắp đặt; Con 

người lắp đặt). 

- Bất kỳ quá trình lắp đặt thiết bị cho công trình nào đều phải đảm bảo 4 thành phần 

trên. Mỗi thành phần đảm nhiệm những chức năng nhất định. Trong đó thành phần 

trang thiết bị được coi là xương sống, cốt lõi của quá trình hoạt động nhưng nó lại do 

con người lắp đặt và vận hành. Thành phần con người được coi là nhân tố chìa khoá 

của nhân tố hoạt động sản xuất nhưng lại phải hoạt động theo hướng dẫn do thành 

phần thông tin cung cấp. Thành phần thông tin là cơ sở hướng dẫn người lao động vận 

hành các máy móc thiết bị và đưa ra các quyết định. Thành phần tổ chức có nhiệm vụ 

liên kết các thành phần trên, động viên người lao động nâng cao hiệu quả sản xuất. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1 của luận văn, học viên đã trình bày những vấn đề cơ bản liên quan 

đến công trình xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bên cạnh đó học 

viên đã khái quát thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Việt 

Nam nói chung, đưa ra những nhận xét, đánh giá để làm nổi bật những tồn tại trong 

công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

2.1 Các quy định Pháp luật về công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình 

2.1.1 Quản lý chất lượng vật liệu 

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP, Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực 

vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch 

khoáng sản vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý 

chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết 

kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. 

Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng; sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải 

tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, phải làm chứng nhận hợp quy và 

công bố hợp quy. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi sử dụng vào công trình 

xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ 

thiết kế. 

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, người sản xuất phải thực hiện 

các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau: 

- Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù 

hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng 

hóa. 

- Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 

1. 

- Phải bảo đảm hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp 

đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá 

sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ có liên quan. 

- Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong quá trình sản xuất hoặc tự xây dựng 

và áp dụng các hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản 

xuất. 

- Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy 

định của pháp luật về nhãn hàng hóa. 

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong quá trình lưu thông hàng hóa hoặc 

tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng của hàng hóa 

http://soxaydung.hatinh.gov.vn/portal/pages/2017-1-9/Mot-so-noi-dung-quan-ly-chat-luong-san-pham-hang-hepgyecud7t84.aspx#k1dieu28
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do mình bán. Sản phẩm VLXD phải đạt tiêu chuẩn đã công bố. Đối với sản phẩm 

thuộc danh mục phải tuân theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD, QCVN 

7:2011/BKHCN thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật. 

- Phải có công bố tiêu chuẩn áp dụng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu; chịu trách 

nhiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa do mình kinh doanh; thực hiện các biện pháp xử 

lý theo quy định khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa đang kinh doanh không đảm bảo 

chất lượng so với tiêu chuẩn công bố áp dụng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, quy 

chuẩn kỹ thuật. 

2.1.2 Quản lý chất lượng thi công các hạng mục công trình 

- Đối với công tác quản lý chất lượng thi công các hạng mục công trình. Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ – CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng, thay thế Nghị định số 15/2013/NĐ - CP và Nghị định số 114/2010/NĐ - CP, 

để thống nhất và đồng bộ trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cả 

trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng và 

bảo trì công trình xây dựng phù hợp với quy định của Luật Xây dựng 2014. 

- Theo như đó một số nét chính cơ bản của Nghị định 46/2015/NĐ-CP: 

+ Về nội dung: Trên cơ sở căn cứ các nội dung Luật Xây dựng 2014 và kết quả tổng 

kết quá trình thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP, về cơ bản Nghị định kế thừa các 

nội dung ưu việt của Nghị định 15/2013/NĐ-CP, bổ sung các nội dung hướng dẫn về 

bảo trì công trình xây dựng hiện nay đang quy định tại Nghị định 114/2010/NĐ-CP 

ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng vào Nghị định này. 

Nghị định được soạn thảo theo trình tự công việc từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi 

công đến bảo trì công trình xây dựng. Quy định trách nhiệm của từng chủ thể tham gia 

hoạt động xây dựng công trình trong từng giai đoạn. Sự thay đổi của Nghị định này 

phù hợp hơn với thực tế và giúp các chủ thể năm bắt ngay các quy định về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng trong toàn bộ quá trình hoạt động đầu tư xây dựng. 

-  Căn cứ Nghị định này thì việc quản lý chất lượng công trình xây dựng phải tuân thủ 

theo 06 nguyên tắc cơ bản sau: 

+ Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Nghị định 

này và pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử 

dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các 

công trình lân cận. 

+ Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai 

thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu 

chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng 

và quy định của pháp luật có liên quan. 

../../thobin/Downloads/qcvn_7_2011bkhcn.pdf
../../thobin/Downloads/qcvn_7_2011bkhcn.pdf
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+ Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy 

định, phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực 

hiện, Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do 

nhà thầu phụ thực hiện. 

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

thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư 

trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này. 

Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực 

theo quy định của pháp luật. 

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng 

của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định chất lượng công 

trình xây dựng; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo 

quy định của pháp luật. 

+ Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên chịu trách nhiệm về chất lượng 

các công việc do mình thực hiện. 

2.1.3 Quản lý chất lượng lắp đặt thiết bị công trình 

 - Việc quản lý chất lượng giám sát, nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong thực hiện theo 

Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định 

số 17/2000/QĐ-BXD  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và TCVN 5639 : 1991.  Danh từ 

"thiết bị" chỉ một thiết bị độc lập hoặc một dây chuyền công nghệ bao gồm thiết bị cơ 

khí như thang máy, bơm nước, hệ thống thông gió… và  các vật liệu đi kèm 

theo. Công việc lắp đặt các thiết bị, máy móc cần đảm bảo chính xác để việc vận hành 

bình thường , kéo dài tuổi thọ của máy móc. 

+ Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện theo thiết kế và các bản vẽ chế tạo tuân theo 

các quy định đã ghi trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị. Nếu 

yêu cầu kỹ thuật nào trong thiết kế và hướng dẫn lắp đặt vận hành không có thì theo 

Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

 + Thiết bị đã lắp đặt xong phải bảo đảm toàn bộ các công việc vận chuyển, bảo quản, 

lắp đặt thiết bị thực hiện đúng kỹ thuật và chạy thử đạt yêu cầu thiết kế. 

+ Nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị không bao gồm các công việc điều chỉnh các thông 

số kĩ thuật trong quá trình sản xuất thử. 

+ Thiết bị do tổ chức lắp đặt trong nước liên doanh với nước ngoài do người nước 

ngoài nhận thầu xây lắp cũng phải sử dụng tiêu chuẩn TCVN 5639:1991  “ Nghiệm 

thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản ” 
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2.2 Yêu cầu kỹ thuật thi công các hạng mục công trình 

2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật thi công trong công tác đất 

- Khi thi công những công trình đều phải tiến hành công tác đào đất như đào kênh 

mương, đào móng, đào tràn, khai thác vật liệu . . . Nói chung khâu đào đất thường là 

khâu đầu tiên trong dây chuyền sản xuất của thi công và chiếm khối lượng rất lớn. Vì 

thế giải quyết được khâu này sẽ có được một ý nghĩa thực tiễn lớn. 

- Căn cứ vào việc sử dụng trang thiết bị ta chia làm 4 phương pháp đào đất cơ bản : 

đào đất bằng thủ công, máy, nổ mìn, máy thủy lực.  

- Yêu cầu cơ bản của công tác đào đất là đúng đồ án đã thiết kế, năng suất cao, an 

toàn. Để bảo đảm yêu cầu đó phải chú ý các điểm như: Chọn dụng cụ, máy móc thi 

công thích hợp với loại đất và điều kiện hiện trường; Tổ chức thi công khoa học; Tạo 

điều kiện thi công dễ dàng 

- Đối với yêu cầu kỹ thuật thi công đất, ta có các phương pháp thi công đất như sau: 

+ Thi công bằng thủ công: là người ta dùng các công cụ thông thường hay cải tiến như 

cuốc, xẻng, chòng . . . để đào xúc gánh, khiêng hàng các loại xe cút kít, cải tiến để vận 

chuyển, các loại đầm tay và đầm cải tiến để đầm đất. 

+ Thi công bằng máy: Là sử dụng các loại máy đào 1 gầu ( thuận, nghịch, dây, ngoạm) 

máy đào nhiều gầu, máy cạp, ủi để đào, xúc đất, dùng ôtô, gồng, băng chuyền để vận 

chuyển và các loại máy đầm chân dê, bánh hơi, đầm chấn động để đầm chặt. 

+ Thi công bằng máy thủy lực: Là sử dụng các thiết bị chuyên môn như súng nước, 

máy bơm, tàu hút hệ thống ống dẫn để tiến hành đào, vận chuyển, đắp đất. 

+ Đắp đất trong nước: đào và vận chuyển giống 2 phương pháp trên riêng việc đắp 

không đầm nén mà lợi dụng tác dụng của nước làm cho đất đắp trong nước có 1 kết 

cấu mới. 

+ Thi công bằng nổ mìn và nổ mìn định hướng: Dùng nổ mìn làm tơi đất ( thay đào ) 

dùng các biện pháp thi công khác để xúc và vận chuyển hay dùng phương pháp nổ mìn 

định hướng ( đào, vận chuyển, đắp đất ) 

- Nói chung có nhiều phương pháp thi công tùy điều kiện thiết kế cụ thể mà sử dụng 

phương pháp này hay phương pháp khác hoặc hỗn hợp. Quá trình thi công cần phải 

thông qua tính toán so sánh kinh tế và kỹ thuật để chọn 1 phương pháp thi công hợp lý. 

- Trong thi công các công trình thủy lợi việc vận chuyển vật liệu xây dựng là công tác 

trọng yếu trong đó việc vận chuyển đất thường chiếm tỷ lệ lớn phí tổn thường chiếm 

40 - 90% tổng phí tổn các công trình đất. Công tác vận chuyển là 1 khâu trong dây 
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chuyền thi công đào, đắp đất và còn là khâu chủ yếu quyết định đến tiến độ thi công và 

giá thành công trình. Việc chọn phương án vận chuyển hợp lý dùng biện pháp kỹ thuật 

và tổ chức vận chuyển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 

- Đặc điểm của công tác vận chuyển đất ở hiện trường thi công là: Vận chuyển 1 

chiều; Cự ly vận chuyển ngắn; Thời gian khối lượng vận chuyển phải thỏa mãn yêu 

cầu của kế hoạch thi công. Vì vậy công tác vận chuyển mang tính chất không cân đối. 

- Về phương pháp vận chuyển đất: Thường sử dụng để thi công các công trình xây 

dựng;Vận chuyển bằng thủ công: Chủ yếu dùng sức người với những công cụ vận 

chuyển thô sơ; Vận chuyển bằng đường ray bằng xe cải tiến; Vận chuyển bằng ôtô; 

Vận chuyển bằng máy kéo, rơ móc; Vận chuyển bằng băng chuyền; Dùng phương 

pháp thủy lực; Vận chuyển bằng thuyền bè; Vận chuyển bằng phương pháp nổ mìn 

định hướng. 

- Mỗi loại công cụ vận chuyển đều có phương vị sử dụng nhất định do đó khi thi công 

phải xét kỹ các nhân tố ảnh hưởng và so sánh kinh tế kỹ thuật xác định phương án vận 

chuyển tốt nhất. 

- Về yêu cầu cơ bản của đầm nén đất: Quá trình thi công các công trình thủy công 

bằng đất ( đắp đập, đê, đê quây ) công tác đầm nén là 1 khâu quan trọng. Vì chỉ có 

đầm nén mới tăng được độ chặt và bảo đảm được yêu cầu ổn định, chống thấm, phòng 

lún, chống nứt nẻ của công trình thủy công. 

- Nguyên lý cơ bản của đầm nén đất: Khi đầm nén dưới tác dụng của ngoại lực do 

công cụ hoặc máy đầm nén các loại đất di động tương đối làm cho hạt nhỏ ép chặt vào 

khoảng trống giữa các hạt, độ rỗng của đất giảm nhỏ, mật độ của đất tăng lên làm cho 

đất được nén chặt. 

- Về thi công đập đất đầm nén: Thi công đập đất đầm nén là 1 dây chuyền sản xuất liên 

tục bao gồm các khâu đào đất, vận chuyển đất, san đất, đầm đất, gọt tu sửa hiện 

trường. Thi công đập đất đầm nén có ưu điểm là sử dụng vật liệu tại chỗ, kỹ thuật thi 

công đơn giản nên được dùng rất rộng rãi 

- Đặc điểm của thi công đập đất đầm nén: Khối lượng công trình lớn nên tăng thêm 

khó khăn phức tạp; So với thi công đập bê tông, đá xây thì đơn giản hơn nhiều, với 

đập nhỏ có thể thi công bằng thủ công cũng được; Đập đất trong thời gian thi công và 

sử dụng đều không cho nước tràn qua; Lượng ngậm nước của đất đắp đập phải xấp xỉ 

giới hạn dẻo. Thường độ ẩm tự nhiên khó đạt thiết kế nên phải xử lý lượng nước thừa, 

thiếu nên thi công phức tạp; Trình độ cơ giới hóa ngày càng cao nên có thể đắp được 

những đập rất cao; Quá trình thi công phải coi trọng công tác dẫn dòng thi công; Trong 

khu vực đập, bãi vật liệu căn cứ vào tình hình mưa, nước ngậm mà bố trí các công 

trình chắn nước, tháo nước để cho thi công được khô ráo. 
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- Các khâu chủ yếu trong dây chuyền thi công đập đầm nén:  

+ Về công tác bãi vật liệu bao gồm: Bóc lớp đất màu chuyển đến đổ ở bãi thải; Xử lý 

lượng ngậm nước ở bãi vật liệu bằng cách tưới thêm nước hay phơi khô đất; Đào và 

vận chuyển đất lên mặt đập; Khi cần thiết san bằng lại bãi vật liệu và đắp lại lớp đất 

màu. 

+ Về công tác mặt đập: Dọn nền đập (đào bỏ cỏ, rễ cây, lớp đất xấu hoặc phong hóa đổ 

ra ngoài phạm vi đập); Xử lý nền khi cần thiết như đóng cọc, phụt vữa, đệm cát làm 

tường răng…; Vận chuyển đất lên mặt đập và rải thành từng lớp; Xử lý lượng ngậm 

nước của đất đã rải lên mặt đập khi cần thiết; Đầm nén đất; Sửa mái đập 

- Muốn làm tốt các công tác ở trên có thể thi công bằng thủ công hay thi công bằng 

máy hay phối hợp cả 2 phương pháp trên. 

- Trong dây chuyền sản xuất thi công, máy móc chỉ làm được 1 khâu công việc do đó 

đòi hỏi phải làm việc khoa học, các loại máy phải phối hợp với nhau 1 cách nhịp 

nhàng để phát huy hết khả năng làm việc của máy bảo đảm hoàn thành tốt công tác với 

giá thành rẻ. 

- Khi tổ chức thi công cơ giới cần phải dựa theo nguyên tắc như: Phải bảo đảm cho 

máy chủ yếu phát huy được tác dụng cao nhất. Loại máy chủ yếu là máy giữ vai trò 

chủ đạo có năng suất lớn nhất, giá thành kíp máy đắt nhất. Muốn vậy phải dựa vào tính 

năng của từng lợi máy và điều kiện bố trí thi công kinh qua tính toán năng suất từng 

loại rồi lựa chọn máy thích hợp; Nên chọn ít kiểu máy nhất và nên chọn 1 loại máy mà 

làm được nhiều công việc khác nhau; Nếu cùng 1 phần việc mà có nhiều loại máy 

khác nhau thì phải thông qua tính toán kinh tế kỹ thuật để lựa chọn hợp lý; Bảo đảm 

cho các xe máy phối hợp làm việc với nưng suất cao nhất. 

- Nguyên tắc chọn bãi vật liệu: Chất lượng đất phải phù hợp với thiết kế và tương đối 

đồng nhất, lượng ngâm nước không nên quá cao hay quá thấp; Nên chọn bãi vật liệu ở 

gần đập để giảm bớt vận chuyển. Nhưng cũng không nên quá gần để ảnh hưởng đến 

ổn định của đập; Chọn bãi vật liệu có lớp phủ mỏng, phải chú ý cả cây cối vì công việc 

chặt cây, đào rễ cũng tốn khá nhiều công; Tránh chọn bãi vật liệu nơi địa hình dốc, vật 

liệu chôn quá sâu hay dưới mực nước ngầm địa thế bãi vật liệu phải tiện cho việc tháo 

nước mặt và nước ngầm. 

+ Các bãi vật liệu nên chia thành bãi vật liệu chủ yếu và dự trữ để đề phòng do hao 

hụt, tổn thất khi đào, khi vận chuyển và khi đắp ( rơi rãi dọc đường, gọt sửa mái dốc, 

bóc lớp đất hư hỏng khi mưa. Cho nên trữ lượng bãi chủ yếu lớn hơn khối lượng đập 

50 - 100%; Bãi vật liệu dự trữ nên chọn ngoài lòng hồ đề phòng bãi chủ yếu khi bị 

ngập. Trữ lượng bãi vật liệu dự trữ thường lấy bằng 20 - 30% trữ lượng bãi chủ yếu. 
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- Về kế hoạch sử dụng bãi vật liệu, cần tuân theo nguyên tắc như: Lợi dụng đất đào 

của công trình khác để đắp đập như vậy giảm được giá thành công trình 

- Về trình tự sử dụng bãi vật liệu nên: Đất chỗ thấp đắp nơi thấp, đất chỗ cao đắp nơi 

cao, đất gần dùng trước, đất sau dùng sau; đất thấp dùng trước, đất cao dùng sau. Để 

tránh bị ngập đường bãi vật liệu thượng lưu dùng trước, hạ lưu dùng sau. Tránh chồng 

chéo trong vận chuyển, mở rộng diện công tác có thể sử dụng đồng thời bãi vật liệu 

thượng lưu và hạ lưu.  

- Cao trình các bãi vật liệu nên phối hợp chặt chẽ với các đoạn thân đập. Cần chú ý sắp 

xếp vận chuyển giữa các bãi vật liệu tránh hiện tượng vận chuyển ngược chiều hay 

chồng chéo nhau. 

- Nên dành những bãi vật liệu thuận lợi để sử dụng cho công tác ngăn dòng hay trước 

khi lũ tới. 

- Về công tác kiểm tra quản lý chất lượng: Trong quá trình thi công đập đất đầm nén 

phải thường xuyên kiểm tra chất lượng để phù hợp với qui cách kỹ thuật ghi trong văn 

bản thiết kế và qui phạm thi công. 

+ Đối với đất khai thác ở bãi vật liệu: Cần phải kiểm tra khống chế lượng ngậm nước, 

kích thước hòn đất, chất đất .... Có phù hợp với qui định của thiết kế hay không đồng 

thời phải kiểm tra hệ thống tháo nước, biện pháp phòng mưa có được hoàn thiện hay 

không. 

+ Ở mặt đập phải kiểm tra: Khống chế độ dày rải đất, kích thước hòn đất, lượng ngậm 

nước, mức độ nén chặt, yình hình kết hợp giữa các lớp đất đầm nén. Cần phải chú ý 

phát hiện kịp thời những hiện tượng nứt nẻ, mặt nhẵn, bóc lớp, bùng nhùng và không 

đạt yêu cầu. Nếu có hiện tượng trên thì phải phân tích nguyên nhân, kiểm tra toàn diện 

kịp thời. Khi đập lên cao 3 - 5m thì lấy một số mẫu đất ở các bộ phận của thân đập để 

thí nghiệm thi công cơ lý để làm căn cứ đối chiếu yêu cầu thiết kế và quản lý công 

trình. 

+ Các bộ phận của thân đập như tường tâm, nghiêng, tầng lọc phải thường xuyên kiểm 

tra chất lượng bảo đảm lượng ngậm nước. Đối với tường răng bố trí lấy mẫu lớn hơn 3 

hàng trong mỗi hàg điểm này cách điểm khác 30m. Điểm lấy mẫu hàng trên và dưới 

phải chênh lệch nhau. Đối với mái đập phải lấy mẫu thí nghiệm khi đầm xong 1 lớp 

sau khi sửa mái phải kiếm tra 1 số nơi trọng điểm. 

+ Ngoài ra còn lấy mẫu ở những nơi có vấn đề hoài nghi. Ở những chỗ kết hợp các bộ 

phận khác như với thân đập (nơi tiếp giáp đập và vai đập, thân đập và kết cấu cứng với 

công trình, chỗ nối tiếp giữa các đoạn công tác với nhau) 
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- Đối với đống đá tiên nước thì chủ yếu phải kiểm tra khống chế chất lượng đống đá, 

mức độ phong hóa của đá, độ chặt, độ rỗng và cấp phối xem có phù hợp với qui phạm 

thi công và qui cách kỹ thuật ghi trong văn bản thiết kế hay không. 

- Về các biện pháp thi công trong mùa mưa lũ: 

+ Cần có hệ thống thoát nước tốt để bảo đảm bãi vật liệu, đường sá, nền đập, mặt đập 

được khô ráo, thoát nước nhanh để sau khi mưa có thể thi công được. 

+ Tường tâm, tường nghiêng phải tranh thủ ngày ngắn ráo và thi công với tốc độ 

nhanh bởi vì tường bằng đất sét gặp mưa sẽ thành bùn nhão, khó thi công. nhưng để 

tường tâm không được quá vỏ đập 1m thì phải dùng biện pháp đắp đập theo nhu cầu 

tạm thời. 

+ Theo đó một số biện pháp phòng mưa rút ngắn thời gian nghỉ sau khi mưa như sau: 

Làm nhà trú mưa tạm thời cho công nhân gần hiện trường, bãi vật liệu, dọc đường vận 

chuyển để sau khi mưa xong công nhân có thể bắt tay tiếp tục nhau được; Trời sắp 

mưa không nên đổ đất nếu chưa đầm kịp có thể dùng vải bạt, tấm phên, tấm tranh phủ 

lên mặt đập vì vậy sau khi mưa chỉ cần xử lý hay phơi khô trong thời gian ngắn có thể 

thi công được ngay; Dự trữ vật liệu đắp đập nên dự trữ 1 khối lượng đất sét cần thiết 

đã được xử lý độ ẩm đem đổ đống và đậy kỹ. Nếu sau khi mưa đất ở bãi vật liệu chưa 

dùng được thì dùng đất dự trữ. 

 2.2.2 Yêu cầu kỹ thuật thi công trong công tác thi công bê tông 

Đối với bê tông trộn thủ công, máy trộn mini:  thì nguyên vật liệu đầu vào phải đảm 

bảo các yêu cầu về kỹ thuật. Cát và đá phải đảm bảo TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho 

bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật. Xi măng đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 

6260:1997, xi măng pooc lăng hỗn hợp – yêu cầu kỹ thuật. 

- Về vật tư thi công công tác bê tông: Khi xi măng nhập về công trình, kỹ sư cùng với 

giám sát kiểm tra chứng chỉ chất lượng của lô xi măng và lập biên bản nghiệm thu vật 

tư. Lưu ý sắp xếp xi măng trong kho theo nguyên tắc “vào trước thì phải lấy ra dùng 

trước”; Khi một nguồn cát, đá nhập về công trình thì kỹ sư cùng với giám sát kiểm tra 

chất lượng so với mẫu đã trình. Các bên tiến hành lập biên bản lấy mẫu để gửi đi thí 

nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của vật tư; Ngoài ra nước thi công phải đảm bão 

về yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4506-87, nước cho bê tông và vữa 

- Về Yêu cầu kỹ thuật thi công công tác bê tông: Đơn vị thí nghiệm là đơn vị tư vấn 

độc lập do đơn vị thi công đệ trình và được sự chấp thuận của tư vấn giám sát hoặc 

chủ đầu tư. Khi tiến hành thí nghiệm phải có sự theo dõi đầy đủ của các bên; Căn cứ 

vào kết quả thí nghiệm để xác định nguồn vật tư cát, đá nhập về công trình có được sử 

dụng cho công trình hay không và thiết lập cấp phối trộn; Cấp phối trộn và cách trộn; 

Căn cứ trên kết quả thí nghiệm cát, đá phòng thí nghiệm sẽ thiết kế bảng cấp phối trộn 
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cho từng loại mác bê tông; Tính toán quy đổi cấp phối bê tông theo mẽ trộn (bao xi 

măng) và trình giám sát duyệt; Dán bảng quy đổi cấp phối tại các vị trí trộn; Đong cát, 

xi măng theo khối lượng vừa tính toán (xi măng theo bao, cát được xác định bằng 

thùng nhựa 20 lít hoặc tùy trường hợp tính toán quy đổi phù hợp); Dùng máy trộn vữa 

loại B 250 hoặc B500 chạy bằng động cơ xăng; Thời gian trộn: 5~10 phút 1 mẽ 

trộn; Những yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ không dễ để đáp ứng đối với phương 

pháp trộn truyền thống này. Bên cạnh đó, với phương pháp thi công này chỉ thích hợp 

với những hạng mục nhỏ, những công trình dân dụng. 

 

Hình 2.1 Trộn vữa bằng phương pháp 

thủ công 

 

Hình 2.2 Hoàn thành thi công đổ BT sàn 

Đối với bê tông tươi ( hay bê tông thương phẩm): Thông thường, bê tông tươi được 

đưa trực tiếp từ trạm trộn, tới công trình và bơm trực tiếp từ xe trung chuyển tới bề 

mặt thi công . Thời gian di chuyển, thời gian đổ bê tông được giới hạn trong khoảng 

nhất định, không được để bê tông đã trộn quá lâu sẽ gây ảnh hưởng tới thi công và 

công trình. Bê tông tươi khi nhập về công trình cần đảm bảo các điều kiện kỹ thuật về 

mác bê tông, độ sụt, nhiệt độ, thời gian từ lúc xuất xưởng và khi đến công trường. 

- Một số yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thi công công tác bê tông như sau:  Về thời 

gian: Giờ xuất xưởng ghi trên phiếu và giờ đổ bê tông ra cấu kiện không vượt quá 120 

phút; Mác bê tông: có những loại bê tông mác 200. 250, 300, 400, 600,...Việc cung 

ứng bê tông phải chuẩn xác với thỏa thuận đã được tính toán từ trước đó; Nhiệt độ bê 

tông: Nhiệt độ bê tông tại thời điểm đổ không nên vượt quá 30 độ; Độ sụt: Thử độ sụt 

bê tông so với phiếu giao hàng. Bê tông được đổ vào nón sụt 3 lần, mỗi lần đầm 15 cái 

bằng thanh thép tròn đường kính 14, sau đó gạt phẳng và rút nón thử trong thời gian 

5+-2s, dùng thước đo kiểm tra độ sụt; Lấy mẫu: Lấy mẫu bêtông (3 khối 15x15x15cm) 

cho mỗi đợt 20m3 thực hiện, có dán ký hiệu riêng để đánh dấu trên mẫu và khu vực đổ 

bê tông trên bản vẽ. 

- Về các mối giáp mối giữa các vùng đổ bê tông: Giám sát kỹ thuật trong quá trình đổ 

bê tông rất cần thiết. Đặc biệt với những khu vực có sự giáp nối bê tông để tránh rạn, 

nứt, tránh dột, thấm,... cho công trình. 
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+ Khi đổ bê tông trên diện tính lớn cần tính toán vùng đổ sao cho giáp nối giữa các 

vùng trong cùng đợt đổ không bị trường hợp “vùng bê tông đổ trước đã bắt đầu ninh 

kết (bê tông bắt đầu khô) nhưng vùng bê tông đổ sau chưa đổ đến kịp”. Điều này phụ 

thuộc rất lớn vào hướng đổ bê tông và phân chia vùng đổ bê tông trong cùng đợt. 

+ Trong trường hợp đổ sàn bằng nhiều bơm phải sắp xếp bơm và hướng đổ bê tông 

hợp lý, nếu diện tích sàn quá lớn tùy theo tình hình có thể phân chia mạch ngừng đổ bê 

tông. 

+ Thời gian chờ giáp mối của vùng đổ không nên vượt quá 60 phút và còn tùy thuộc 

vào thời tiết khi đổ bê tông.  

- Về công tác đầm dùi trong quá trình đổ bê tông:  Quá trình đổ bê tông đi kèm với 

việc đầm, nén bê tông để đảm bảo độ đồng đều, độ cứng cần thiết cho mặt sàn bê tông. 

- Về kiểm tra chất lượng bề mặt bê tông: đúng cao độ, bề mặt phẳng đều; Đối với cột, 

vách cao độ đừng đổ phải được đánh dấu lên thép hoặc cốp pha; Đối với sàn kiểm tra 

cao độ trong quá trình đổ bê tông bằng máy thủy bình và mia. Khi bê tông đã được cào 

trên mặt bằng thì người cầm mia khoanh vùng (đường kính 20cm) vị trí cần đánh dấu 

cao độ bằng bàn chà, dùng mia đặt lên vị trí khoanh vùng và đọc chỉ số so với cao độ 

chuẩn. Chỉnh sửa cao độ đến khi đạt cao độ chuẩn, khoảng cách giữa các vùng làm dấu 

móc thường cách đều 2m về 2 phương; Phải che chắn bề mặt bê tông khi trời mưa. 

Trong trường hợp trời mưa quá lớn buộc phải dừng công tác đổ bê tông thì cần xem 

xét đến vị trí mạch ngừng, xin ý kiến giám sát và tham khảo TCVN 4453-1995. 

- Về công tác bảo dưỡng trong quá trình bê tông xong: Khâu bảo dưỡng bề mặt bê 

tông được xem là khâu cuối cùng nhưng khá quan trọng. Bởi để chắc chắn bề mặt bê 

tông đã được đổ thành công, không có lỗi, hoặc phát hiện lỗi kipj thời để có thể xử lý 

sớm nhất. Quy trình này sẽ diễn ra liên tục trong thười gian 7 ngày sau khi hoàn thành 

việc đổ bê tông.  

2.2.3 Yêu cầu của công tác lắp đặt thiết bị 

Hiện nay không chỉ nhà công nghiệp mới có các thiết bị cần lắp đặt mà ngay trong các 

phòng thí nghiệm, nhà ở, nhà công cộng cũng có nhiều máy móc cần lắp đặt cố định. 

Công việc lắp đặt cần đảm bảo tính chính xác, vận hành bình thường, kéo dài tuổi thọ 

của máy móc 

- Đối với các loại thiết bị cần cẩn thận khi mở hòm thiết bị, cần kiểm tra đầy đủ các bộ 

phận, chi tiết đảm bảo đúng thiết kế, khi có hư hỏng nhẹ thì cần phải có biện pháp xử 

lý 

- Các thiết bị phải đảm bảo sự trùng khớp, đúng vị trí giữa các bộ phận khác của thiết 

bị với nhau, không để sai lệch ảnh hưởng đến quá trình vận hành của thiết bị. 



35 

 

- Việc chuẩn bị thi công lắp đặt thiết bị, bên nhận thầu khi lắp đặt cần nhận đủ hồ sơ, 

chỉ dẫn lắp đặt theo thiết kế; Đồng thời đối chiếu giữa hồ sơ và thực địa nhằm phát 

hiện những sai lệch nếu có và yêu cầu tiến hành chỉnh sửa các sai lệch theo sự phân 

công cho đạt khớp với hồ sơ. Mọi sai khác giữa các thiết bị và cách sử lý khắc phục 

các sai lệch cần lập văn bản có xác nhận của các bên liên quan tại công trường. 

- Việc thi công lắp đặt thiết bị đảm bảo sự phù hợp đối với bản vẽ thiết kế về trình tự, 

cấu tạo và chỉ dẫn của các thiết bị. 

- Trong công tác vận chuyển các thiết bị cần phải cẩn thận, tránh va đập hoặc làm vỡ 

thùng bao bì, bảo vệ. Phải vận chuyển các thiết bị trong tình trạng còn nguyên. Khi cần 

nâng, cất phải sử dụng cần trục có sức trục, độ cao nâng và tay đáp ứng với yêu cầu 

của công tác nâng cất. Cần móc vào các vị trí móc của các thiết bị như chỉ dẫn của nhà 

chế tạo máy thiết kế và bên cung ứng thiết bị quy định (việc này cần quan sát bên 

ngoài bao bì và theo chỉ dẫn về vị trí điểm cẩu). Đồng thời nên mở các thiết bị gần nơi 

lắp đặt thiết bị có thể được và chỉ mở thiết bị khi thời tiết không mưa; Khi không vận 

chuyển bằng cơ giới trong cự ly ngắn tại công trường, có thể dùng tời, pa lăng xích để 

kéo chuyển trên mặt trượt. Mặt trượt nên là những mặt ghép gỗ đủ rộng để phân bố 

được áp lực của các thiết bị của các thiết bị xuống nền với áp lực không quá lớn để 

đảm bảo tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

- Trong công tác mở hòm, mở bao bì của các thiết bị cần phải lập biên bản ghi nhận 

bên ngoài hòm thiết bị; Đồng thời việc mở bao bì phải nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của nhà 

cung ứng thiết bị, khi bộc lộ phần máy bên trong cũng cần ghi nhận bằng văn bản tình 

trạng chung trước khi kiểm tra chi tiết. Những điều cần lưu ý trong biên bản về tình 

trạng chung như: sự gắn giữ của máy móc thiết bị lên xà đỡ thùng, bao bì chống ẩm, 

sự bao phủ các lớp chống gỉ, số lượng bao, túi chứa phụ kiện, tình trạng nguyên vẹn 

của bao túi, túi đựng catalogues và chỉ dẫn lắp đặt kèm trong hòm thiết bị; Khi kiểm 

tra chi tiết phải xem xét kỹ tính nguyên vẹn của chi tiết với va chạm cơ học, với tình 

trạng gỉ sét. Cần bảo quản có ngăn nắp và ghi tên đầy đủ các chi tiết dự phòng theo 

danh mục sau kiểm kê, kiểm tra 

- Trong quá trình lắp đặt máy cần phải tiến hành làm vệ sinh, tẩy rửa những vết dầu 

mỡ sử dụng bảo quản chống gỉ trong quá trình vận chuyển và cất giữ; Những chi tiết 

đã được làm vệ sinh, tẩy rửa sạch phải xắp xếp có thứ tự trên nền sạch sẽ, có miếng lót 

vải nhựa để chống bụi bản; Quá trình là vệ sinh phải cẩn thận, chống va đập mạnh làm 

xây xước. Nếu phát hiện những hư hỏng như chi tiết bị nứt, bị lõm hoạc mối hàn thiếc 

bị bong, cũng như các khuyết tật mới phát sinh trong quá trình vận chuyển phải lập 

biên bản có sự chứng kiến của các bên liên quan; Đối với các chi tiết điện và điện tử, 

không thể dùng giẻ lau chùi mà dùng bàn chải lông mịn quét nhẹ nhàng. Đối với 

những linh kiện mỏng manh, có thể dùng ống xịt khí để thổi bụi. 
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- Việc lắp đặt các thiết bị phải tiến hành từ khung đỡ bản cơ bản của các thiết bị; Đặt 

xong vầ căn chỉnh đúng cao trình, đúng độ thăng bằng mới lắp các chi tiết khác theo 

chỉ dẫn kỹ thuật của nhà chế tạo; Những bộ phận cần liên kết bằng bulong, đinh tán 

hay hàn cần gá, ứm thử. Khi thật chính xác thì xiết dần ốc cho chặt dần. Cần chú ý 

khâu xiết ốc phải đối xứng nhau tránh sự phát sinh ứng suất phụ trong các thiết bị do 

xiết sai lệch. Việc xiết ốc hoàn chỉnh với độ chặt nào cần theo chỉ dẫn của catalogues 

do bên lắp máy cung cấp; Khi lắp những chi tiết quay cần của các thiết bị theo dõi quá 

trình lắp đặt phải đảm bảo mọi thao tác xiết chặt ốc không làm cản trở sự quay của các 

chi tiết khác. Trong quá trình quay cần nới ốc để điều chỉnh thích hợp với độ quay; 

Với các chi tiết có quá trình dịch chuyển khi vận hành cũng giống như các chi tiết 

quay, quá trình lắp và xiết chặt ốc phải đảm bảo không cản trở sự di chuyển. Mọi sự 

liên kết, ghép nối cần ghi chép đầy đủ phương pháp thực hiện, các trị số đo đạc qua 

quá trình liên kết như số trị đồng hồ báo chặt,…; Việc đấu dây điện và các  chi tiết 

điều khiển cần tuân thủ đúng bản chỉ dẫn lắp ráp. Cần kiểm tra từng bước trong quá 

trình lắp ráp thiết bị để tránh nhầm lẫn việc đấu dây. 

- Cần kiểm tra và chạy thử các thiết bị theo các tiêu chí như sau: Vị trí thiết bị trong 

dây chuyển sản xuất so với quy định thiết kế; Cao trình thiết bị và cao trình công nhân 

vận hành lắp đặt; độ bằng phẳng thiết bị; Sự tương hợp, tương tác giữa các thiết bị 

khác với nhau trong cùng công trình; Cự ly, độ lớn của lối đi an toàn của công nhân 

vận hành khi thao tác và di chuyển trong quá trình làm việc; độ chặt của các bulong, 

độ bền của rive hay mối hàn,…; Sự dễ dàng của các thiết bị quay trong quá trình quay 

dịch chuyển; Mức độ và chủng loại của vật liệu bôi trơn, làm mát; Các bộ phận điện và 

điện tử: Sự đấu đúng các dây, dây thông suốt, các thiết bị tự động vận hành bình 

thường, các thông số của các linh kiện khác và mạch như mạch điện, điện dung, điện 

trở kháng, độ cách điện, sự hợp bộ. 

- Sau khi tập hợp đầy đủ các dữ liệu kiểm tra theo các yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật của 

nhà chế tạo cần tiến hành chạy thử các thiết bị theo chế độ do nhà chế tạo đề xuất 

trong catalogues. Bắt đầu chạy thử thiết bị phải do hội đồng nghiệm thu ra lệnh và kết 

quả chạy thử thiết bị phải được ghi vào biên bản của các bên liên quan. 

2.3 Nội dung và yêu cầu đối với công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình 

trong giai đoạn thi công 

2.3.1 Nội dung của công tác quản lý chất lượng thi công công trình 

- Về nội dung, trình tự quản lý chất lượng thi công công trình theo điều 23 Nghị định 

46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình bao gồm 9 nội dung phải được kiểm 

soát từ giai đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây 

dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công, 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình. Qua đó đảm bảo trình tự và trách 
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nhiệm của các chủ thể trên công trường gồm: Quản lý chất lượng đối với cấu kiện, vật 

liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; Quản lý chất lượng của nhà 

thầu trong quá trình thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ 

đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc trong thi công công trình; Giám sát tác giả 

của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công; Các thí nghiệm đối chứng, thử 

tải,…trong quá trình thi công; Nghiệm thu giai đoạn, hạng mục, nghiệm thu hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng; Kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà 

nước; Lập hồ sơ hoàn thành, lưu trữ hồ sơ và bàn giao công trình thi công. 

- Ngoài ra để đảm bảo chất lượng cho công trình xây dựng, nếu chỉ tập trung vào giai 

đoạn thi công thì hoàn toàn bị động. Một công trình xây dựng được thi công đúng với 

thiết kế, chưa chắc chất lượng đã tốt, nếu như phương án thiết kế không đảm bảo cho 

công trình có chất lượng. Ví dụ, quá trình khảo sát kém, các số liệu về địa chất công 

trình không chính xác, dẫn đến việc tính toán và thiết kế nền móng của công trình 

không đủ chịu lực, kết quả là công trình sẽ bị lún, gây nứt, thậm chí phá hoại cả công 

trình. Vì vậy, để quản lý chất lượng công trình xây dựng được tốt, cần quản lý toàn 

diện tất cả các giai đoạn của dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3. Các bước trong quản lý chất lượng công trình 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thi công xây dựng có vai trò 

đặc biệt quan trọng. Nếu như các quá trình quản lý chất lượng công trình trong giai 

đoạn thiết kế hoặc đấu thầu là gián tiếp thì quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi 

công xây lắp là trực tiếp, nó quyết định phần lớn chất lượng của công trình xây dựng. 

Vì vậy, khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình 

Nhà nước tập trung chủ yếu cho giai đoạn thi công xây dựng công trình. 

Các chủ thể tham gia quản lý chất lượng bao gồm: Nhà nước; CĐT; Nhà thầu thiết kế; 

nhà thầu thi công; cơ quan kiểm định chất lượng; TVGS; công ty bảo hiểm; nhân dân. 

       QLCL khảo         

sát, thiết kế 

      QLCL giai 

đoạn thi công 

    QLCL trong bảo                                   

       hành công trình 

    QLCL trong bảo 

trì công trình 

QLCL  do nhà thầu tổ chức 

Giám sát thi công của Chủ 

đầu tư hoặc tổ chức tư vấn 

giám sát 

Giám sát quyền tác giả 
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Các chủ thể tham gia quản lý chất lượng phải được xác nhận về năng lực hoạt động 

xây dựng, gồm: năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; năng lực hoạt 

động xây dựng của tổ chức; công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng.theo 

quy định của pháp luật.   

2.3.2 Yêu cầu về quản lý chất lượng thi công công trình 

2.3.2.1 Yêu cầu về quản lý chất lượng vật liệu 

- Căn cứ vào quy trình công nghệ và tiến độ thi công xây lắp, công tác cung ứng vật tư 

- kỹ thuật phải bảo đảm cung cấp đầy đủ và đồng bộ cấu kiện, vật liệu xây dựng, thiết 

bị kỹ thuật bảo đảm phục vụ thi công liên tục, không bị gián đoạn, tập trung dứt điểm 

nhằm đưa nhanh công trình hoặc từng phần công trình vào sản xuất và sử dụng. 

- Những tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật cần phải: Cung cấp đầy đủ và đồng bộ 

những vật tư kỹ thuật cần thiết theo kế hoạch - tiến độ thi công, không phụ thuộc vào 

nguồn cung cấp; Nâng cao mức độ chế tạo sẵn các cấu kiện, chi tiết bằng cách tăng 

cường tổ chức sản xuất tại các cơ sở sản xuất chuyên môn hóa hoặc mua sản phẩm của 

các đơn vị cung cấp chuyên nghiệp; Cung cấp đồng bộ kết cấu, cấu kiện, vật liệu xây 

dựng, thiết bị kỹ thuật ... tới mặt bằng thi công công trình theo đúng tiến độ. 

- Để bảo đảm cung ứng đồng bộ, nâng cao mức độ chế tạo sản phẩm và chuẩn bị sẵn 

sàng vật liệu xây dựng, nên tổ chức những cơ sở sản xuất - cung ứng đồng bộ bao gồm 

các công xưởng, kho tàng, bãi, các phương tiện bốc dỡ và vận chuyển. 

- Cơ sở để kế hoạch hóa và tổ chức cung ứng đồng bộ là những tài liệu về nhu cầu vật 

tư - kỹ thuật được nêu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế biện pháp thi công 

và thiết kế tổ chức xây dựng công trình. 

- Trong công tác cung ứng, khi có điều kiện, nên sử dụng loại thùng chứa công cụ vạn 

năng hoặc thùng chứa chuyên dùng (công-te-nơ) và các loại phương tiện bao bì khác 

cho phép sử dụng không những trong vận chuyển, mà còn sử dụng như những kho 

chứa tạm thời, nhất là đối với những loại hàng nhỏ. Các tổ chức xây lắp phải hoàn trả 

lại những thùng chứa, phương tiện và bao bì thuộc tài sản của tổ chức cung ứng vật tư 

- kỹ thuật. 

- Nhà kho chứa các loại vật tư - kỹ thuật phục vụ thi công xây lắp phải xây dựng theo 

đúng tiêu chuẩn hiện hành về diện tích kho tàng và định mức dự trữ sản xuất. 

- Việc bảo quản kết cấu xây dựng, cấu kiện, vật liệu và thiết bị ... phải tiến hành theo 

đúng các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước và các điều kiện kỹ thuật hiện hành về công 

tác bảo quản vật tư - kỹ thuật. 

- Khi giao nhận kết cấu xây dựng, cấu kiện, vật liệu, thiết bị ... phải xem xét cả về số 

lượng, chất lượng và tính đồng bộ. Khi cân, đong, đo, đếm, phải đối chiếu với những 
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điều khoản ghi trong hợp đồng giữa người giao hàng và người nhận hàng và căn cứ 

vào những tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước hiện hành có liên quan. Vật tư, bán thành 

phẩm cung cấp cho thi công phải có chứng chỉ chất lượng. Cơ sở sản xuất hoặc đơn vị 

bán hàng phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật tư, bán thành phẩm cung cấp cho 

công trường. Khi phát hiện thấy vật tư, bán thành phẩm không đảm bảo chất lượng, 

công trường có quyền từ chối nhận vật tư, bán thành phẩm đó. Không được phép sử 

dụng vật tư, bán thành phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng vào công trình. 

- Nhu cầu cung ứng vật tư - kỹ thuật phải gắn liền với tiến độ thi công xây lắp, thời 

hạn hoàn thành từng công việc và được xác định trên cơ sở khối lượng công tác bằng 

hiện vật (căn cứ vào thiết kế - dự toán của công trình), những định mức sử dụng, tiêu 

hao và dự trữ sản xuất. 

Ngoài ra, phải tính toán dự trù vật tư dùng vào những công việc thực hiện bằng nguồn 

vốn kiến thiết cơ bản khác với công trình và dùng cho công tác thi công trong mùa 

mưa bão. Phải chú ý tới hao hụt trong vận chuyển, bốc dỡ, cất giữ bảo quản và thi 

công theo đúng những định mức hiện hành và có những biện pháp giảm bớt chi phí 

hao hụt ấy. 

- Các tổ chức xây lắp phải thường xuyên kiểm tra tồn kho vật tư và giữ mức dự trữ vật 

tư phù hợp với các định mức hiện hành. 

2.3.2.2 Yêu cầu về quản lý chất lượng thi công công trình 

- Các chủ thể tham gia vào quá trình quản lý chất lượng công trình gồm chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án, các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp thi công. 

- Chủ đầu tư các công trình có trách nhiệm quản lý toàn diện chất lượng công trình xây 

dựng và hiệu quả dự án đầu tư của mình từ khâu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng 

đến thi công xây dựng công trình. Do đó trình độ quản lý và trách nhiệm của chủ đầu 

tư trong việc quản lý giám sát quá trình quản lý chất lượng và giám sát việc triển khai 

thực hiện của các đối tượng tham gia thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dự 

án. 

- Đối với Chủ đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng của công trình xây dựng 

thuộc dự án đầu tư do mình quản lý. Nếu thành lập Ban quản lý dự án, lãnh đạo Ban 

Quản lý dự án phải có đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chỉ được ký hợp đồng 

giao nhận thầu đối với những tổ chức tư vấn doanh nghiệp xây dựng có đủ điều kiện 

năng lực hoạt động xây dựng, theo quy định hiện hành. Được quyền yêu cầu những 

đơn vị liên quan, theo hợp đồng, giải trình về chất lượng vật liệu, thiết bị, công việc… 

và có quyền từ chối nghiệm thu. Khi Chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực theo quy 

định, phải thuê tổ chức Tư vấn có đủ năng lực thực hiện các công việc liên quan đến 

quá trình đầu tư xây dựng như: Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, đặc biệt 
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đối với công tác quản lý chất lượng tại công trường, công tác nghiệm thu (cấu kiện, 

giai đoạn, hoàn thành) và việc đưa ra quyết định đình chỉ thi công trong những trường 

hợp cần thiết. 

- Đối với đơn vị tư vấn: Chịu trách nhiệm về những quy định pháp lý đã nêu trong hợp 

đồng, đặc biệt là chất lượng sản phẩm và thời gian thực hiện cần phải đảm bảo nghiêm 

túc: Phải sử dụng cán bộ có đủ năng lực cho mỗi công việc thực hiện theo quy định; 

Phải có hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế của 

đơn vị; Phải bồi thường thiệt hại do sản phẩm tư vấn của mình gây ra; Phải mua bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định; Không được chỉ định sử dụng các loại 

vật liệu hay vật tư kỹ thuật của một nơi sản xuất, cung ứng nào đó, mà chỉ được nêu 

yêu cầu chung về tính năng kỹ thuật của vật liệu hay vật tư kỹ thuật; Không được giao 

thầu lại toàn bộ hợp đồng hoặc phần chính của hợp đồng cho một tổ chức tư vấn khác. 

+ Đảm bảo sản phẩm được thực hiện theo đúng nội dung các bước thiết kế đã quy 

định; phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng được áp dụng và nhiệm vụ 

thiết kế, hợp đồng giao nhận thầu thiết kế với chủ đầu tư. 

+ Đồ án thiết kế chỉ được thực hiện khi chủ nhiệm đồ án thiết kế và các chủ trì thiết kế 

có đủ năng lực theo quy định của Bộ Xây dựng. Người chủ nhiệm đồ án thiết kế và các 

chủ trì thiết kế phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng sản phẩm do mình thực 

hiện. 

+ Tổ chức tư vấn thiết kế phải có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm thiết kế để 

kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế. 

+ Tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công phải thực hiện 

giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp theo quy định. 

+ Tổ chức tư vấn thiết kế không được giao thầu lại toàn bộ hợp đồng hoặc phần chính 

của nội dung hợp đồng cho một tổ chức tư vấn thiết kế khác. 

+ Việc nghiệm thu sản phẩm thiết kế phải lập biên bản theo mẫu quy định, trong đó có 

nêu rõ những sai xót (nếu có), thời gian khắc phục, bổ sung và kết luận về chất lượng. 

- Đối với đơn vị khảo sát xây dựng: Bao hàm khảo sát địa chất, thủy văn, khảo sát hiện 

trạng, đo đạc địa hình, đo đạc lún, nghiêng, chuyển dịch, … của công trình đang có. 

+ Nhiệm vụ khảo sát do đơn vị thiết kế lập, được chủ đầu tư phê duyệt phải phù hợp 

với quy mô, các bước thiết kế, tính chất công trình, điều kiện tự nhiên của khu vực xây 

dựng; đặc biệt khảo sát phải đủ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, tránh lãng 

phí; 

+ Công việc khảo sát phải phù hợp nhiệm vụ đã phê duyệt, trong báo cáo phải kiến 

nghị về việc xử lý nền móng công trình xây dựng; 
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+ Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc khảo sát bổ sung, do thiết kế đề nghị; 

+ Việc khảo sát không được xâm hại về môi trường, phải phục hồi lại hiện trạng ban 

đầu của hiện trường, theo những nội dung phục hồi đã ghi trong hợp đồng; 

+ Việc khảo sát không được xâm hại mạng lưới kỹ thuật công trình công cộng và 

những công trình xây dựng khác trong phạm vi địa điểm khảo sát; 

+ Nội dung thiết kế công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, thỏa 

mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý; 

+ Cử người thực hiện giám sát tác giả, tham gia nghiệm thu công trình theo yêu cầu 

của chủ đầu tư hoặc do yêu cầu tư vấn thiết kế thấy cần thiết phải kiểm tra; 

+ Phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình đảm nhận; 

- Đối với đơn vị giám sát thi công xây lắp: Phải có bộ phận chuyên trách (có thể là 

doanh nghiệp tư vấn) đảm bảo duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn 

bộ quá trình thi công xây lắp, từ khi khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao. Phải 

phân định nhiệm vụ, quyền hạn của giám sát trưởng, các giám sát viên chuyên trách 

cho từng công việc và thông báo công khai tại công trường và đảm bảo việc giám sát 

được thường xuyên, liên tục. 

+ Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của dự án; Kiểm tra các điều 

kiện khởi công; điều kiện về năng lực các nhà thầu, thiết bị thi công (phù hợp hồ sơ dự 

thầu), phòng thí nghiệm của nhà thầu hay những cơ sở sản xuất, cung cấp vật liệu xây 

dựng (khi cần thiết); kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, chứng chỉ chất lượng thiết bị 

công trình. 

+ Lập đề cương, kế hoạch và biện pháp thực hiện giám sát; Kiểm tra chất lượng, khối 

lượng, tiến độ, an toàn, môi trường của công trình, hạng mục công trình. 

+ Tổ chức kiểm định sản phẩm xây dựng khi cần thiết; Kiểm tra và xác nhận bản vẽ 

hoàn công; Giúp chủ đầu tư tập hợp, kiểm tra và trình đơn vị quản lý Nhà nước về chất 

lượng công trình xây dựng kiểm tra hồ sơ, tài liệu nghiệm thu, trước khi tổ chức 

nghiệm thu (giai đoạn, chạy thử, hoàn thành); Lập báo cáo thường kỳ về chất lượng 

công trình xây dựng theo quy định. 

+ Giúp chủ đầu tư (hay được ủy quyền) dừng thi công, lập biên bản khi nhà thầu vi 

phạm chất lượng, an toàn, môi trường xây dựng; Từ chối nghiệm thu các sản phẩm 

không đảm bảo chất lượng. Lý do từ chối phải thể hiện bằng văn bản. 

- Đối với doanh nghiệp xây dựng: Phải đảm bảo chất lượng, an toàn, môi trường xây 

dựng tốt, cho công trình đang thi công, những công trình khác xung quanh và khu vực 

lân cận.  
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+ Chỉ được phép nhận thầu thi công những công trình thực hiện đúng thủ tục đầu tư và 

xây dựng, phù hợp với năng lực của mình; thi công đúng thiết kế được duyệt, áp dụng 

đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra 

thường xuyên về chất lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan 

giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về thi công xây lắp công trình, 

kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao 

nhận thầu xây lắp. 

+ Vật liệu thành phẩm hoặc bán thành phẩm, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công 

trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử 

dụng theo quy định; tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý sản 

phẩm xây dựng, quản lý công trình trong quá trình thi công. 

+ Về Chất lượng thi công Xây - Lắp: Doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp với hợp đồng giao thầu, trong đó cần có bộ phận giám sát chất lượng 

riêng của doanh nghiệp; Lập đầy đủ, đúng quy định nhật ký thi công xây dựng công 

trình; Chỉ được phép thay đổi, bổ sung vật liệu, khối lượng khi được Chủ đầu tư chấp 

thuận ( có biên bản ký nhận giữa các bên liên quan); Báo cáo đầy đủ quy trình tự kiểm 

tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng; Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn 

vị giám sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu; Báo cáo thường xuyên với chủ đầu tư 

về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn và môi trường xây dựng; Tổ chức nghiệm 

thu nội bộ trước khi mời đại diện chủ đầu tư nghiệm thu. Đảm bảo an toàn trong thi 

công xây dựng cho người, thiết bị và những công trình lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật khu vực; Lập hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành. 

- Đối với công tác thực thi pháp luật đối với hoạt động QLCLCT: Việc thực thi pháp 

luật đối với hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng thực chất là việc chấp 

hành theo Luật Xây dựng của các chủ thể tham gia HĐXD trên lãnh thổ Việt Nam; Cơ 

quan quản lý Nhà nước về xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư và các chủ 

thể khác thực hiện đầy đủ pháp luật về xây dựng, giúp các chủ thể thực hiện đầy đủ 

các nội dung trình tự quy định của Nhà nước trong công tác đảm bảo chất lượng công 

trình xây dựng.  

+ Văn bản mới nhất liên quan tới lĩnh vực chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn 

chi tiết các nội  dung về QLCLCTXD được nêu tại Luật Xây dựng năm 2014. 

+ Văn bản mới về QLCLCTXD này đã là một bước tiến trong việc cải cách hành 

chính theo hướng phân cấp rõ ràng triệt để và ai có liên quan tới hoạt động xây dựng 

đều gắn quyền lực với trách nhiệm, trong đó chịu trách nhiệm chính về quản lý chất 

lượng các công trình xây dựng của dự án vẫn là chủ đầu tư. Văn bản này cũng là công 

cụ hữu hiệu để kiểm soát hành vi của các chủ thể liên quan tới chất lượng CTXD.   
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+ Theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực thi pháp luật trong 

xay dựng gắn liền với trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan Quản lý nhà nước về xây 

dựng thực hiện quyền lực quản lý của mình thông qua việc thẩm định, hồ sơ báo cáo 

tiền khả thi, báo cáo khả thi xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế và dự toán xây dựng 

công trình. Trong đó không được trái với qui hoạch tổng thể và văn bản cho phép của 

các cơ quan chức năng khác như: PCCC, quản lý môi trường, quản lý công trình văn 

hoá, quản lý giao thông, công viên, trường học, hạ tầng kỹ thuật, khả năng cân đối 

nguồn vốn... Khi dự án đã thoả mãn các yêu cầu trên, cơ quan quản lý nhà nước Thông 

báo kết quả thẩm định, đề nghị người quyết định đầu tư phê duyệt. Lúc này chủ đầu tư 

thực hiện các công việc chuẩn bị như giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng..đến khi thi 

công hoàn thành công trình; Cuối cùng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng sẽ tổ 

chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, làm cơ sở cho Chủ đầu 

tư bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán công trình. 

2.3.2.3 Yêu cầu về quản lý chất lượng lắp đặt thiết bị 

- Về Trách nhiệm của chủ đầu tư: Kiểm tra chất lượng thiết bị trước khi lắp đặt; Chủ 

trì việc nghiệm thu các thiết bị đã lắp đặt xong; Phối hợp với tổ chức nhận thầu lắp đặt 

lập kế hoạch tiến độ nghiệm thu các thiết bị đã lắp đặt xong, đôn đốc các tổ chức nhận 

thầu xây lắp hoàn thiện công trình để đảm bảo việc nghiệm thu đúng thời hạn; Chuẩn 

bị cán bộ, công nhân vận hành và các điều kiện vật chất kĩ thuật cần thiết (điện nước, 

nguyên nhiên vật liệu, mặt bằng...) để tiếp nhận bảo quản những thiết bị sau khi tổ 

chức nghiệm thu để chạy thử tổng hợp, tổ chức việc vận hành thiết bị trong giai đoạn 

chạy thử không tải liên động và có tải (có sự tham gia của bên nhận thầu lắp đặt và nhà 

máy chế tạo); Cung cấp cho đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc vận 

hành khai thác công trình tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành máy, lý lịch máy và 

những hồ sơ kỹ thuật mà chủ đầu tư quản 1ý ( do nhà thầu lắp đặt thiết bị bàn giao lại 

); Trường hợp thiết bị cũ sử dụng lại cho nơi khác thì chủ đầu tư phải cung cấp lý lịch 

thiết bị cho đơn vị nhận thầu lắp đặt. Trường hợp lý lịch không cần hay không đúng 

thực tế thì chủ đầu tư phải tổ chức hội đồng kỹ thuật để đánh giá lại chất lượng thiết bị, 

nếu hỏng phải sửa chữa lại mới được lắp đặt lại vào nơi sử dụng mới; Có trách nhiệm 

lưu trữ toàn bộ hồ sơ nghiệm thu để sử dụng lâu dài trong quá trình vận hành sản xuất 

của thiết bị; Cấp kinh phí chạy thử không tải, có tài và chi phí công tác nghiệm thu; Có 

quyền từ chối nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong khi các bộ phận của thiết bị chưa đư-

ợc nghiệm thu từng phần hoặc chưa sửa chữa hết các sai sót ghi trong  phụ lục của 

biên bản nghiệm thu từng phần trước đó. Mặt khác nếu bên nhận thầu đã chuẩn bị đầy 

đủ điều kiện nghiệm thu mà bên chủ đầu tư không tổ chức nghiệm thu kịp thời thì phải 

trả cho bên nhận thầu mọi chi phí do kéo dài nghiệm thu. 

- Về trách nhiệm của tổ chức nhận thầu lắp đặt: Có trách nhiệm tự kiểm tra hoàn chỉnh 

việc lắp đặt thiết bị, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu (biên bản, sơ đồ hoàn công, 

nhật ký công trình…), tạo mọi điều kiện để Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư ( tư 
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vấn giám sát ) làm việc thuận tiện; Chuẩn bị hiện trường thuộc phần lắp đặt thiết bị, 

cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị, các nguồn năng lư-

ợng, vật liệu cần thiết để phục vụ việc nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu không tải đơn động 

thiết bị; Trong thời gian chạy thử không tải liên động và chạy thử có tải, bố trí đủ 

cán bộ kĩ thuật và công nhân trực để kịp thời xử lý các sự cố và các khiếm 

khuyết  phát sinh; Có trách nhiệm bàn giao lại cho chủ đầu tư các tài liệu thiết kế và 

các biên bản nghiệm thu khi bàn giao công trình; Tổ chức nhận thầu lại cũng có trách 

nhiệm như tồ chức nhận thầu chính trong các phần việc mình thi công trong việc 

nghiệm thu bàn giao thiết bị; Tổ chức nhận thầu lắp đặt có quyền khiếu nại với các cơ 

quan quản lý cấp trên của tổ chức nhận thầu và chủ đầu tư khi công trình bảo đảm chất 

lượng mà chủ đầu tư không chấp nhận hoặc chậm trễ kéo dài việc nghiệm thu. 

- Về trách nhiệm của tồ chức nhận thầu thiết kế và của nhà chế tạo: Tham gia nghiệm 

thu ở các bước : nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu chạy thử không tải và nghiệm thu chạy 

thử có tải; Có quyền không ký văn bản nghiệm thu nếu thiết bị lắp đặt không đúng 

thiết kế, không đúng quy trình, quy phạm kĩ thuật, hoặc không đúng hướng dẫn kỹ 

thuật của nhà chế tạo đã ghi trong thuyết minh kỹ thuật của thiết bị; Trường hợp thiết 

bị mua của nước ngoài, có đại diện của nhà chế tạo trong quá trình lắp đặt thì cần căn 

cứ theo hợp đồng của chủ đầu tư với nước ngoài mà yêu cầu nhà chế tạo có trách 

nhiệm theo dõi, hướng dẫn tố chức nhận thầu lắp đặt chạy theo đúng yêu cầu kĩ thuật, 

đúng thiết kế, đúng thuyết minh kĩ thuật của nhà chế tạo, có trách nhiệm cùng các bên 

liên quan cho chạy thử thiết bị đúng công suất thiết kế, giúp Chủ đầu tư đánh giá đúng 

đắn chất lượng lắp đặt thiết bị. 

- Về yêu cầu trong công tác lắp đặt thiết bị đưa vào công trình, cần phải thực hiện như: 

Mặt bằng đặt máy phải đúng vị trí và đảm bảo sự trùng khớp và tương tác giữa các bộ 

phận và các máy với nhau , không để sai lệch ảnh hưởng đến quá trình vận hành; Mặt 

bằng đặt máy phải thăng bằng để quá trình vận hành không gây lực phụ tác động vào 

các chi tiết máy ngoài mong muốn; Móng máy phải thoả mãn các điều kiện về chống 

rung, chống thấm, chống dịch chuyển qua quá trình vận hành. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương 2 của luận văn, học viên đã trình bày những cơ sở lý luận về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng như cơ sở pháp lý và các nguyên nhân ảnh hưởng đến 

chất lượng công tình xây dựng. Đưa ra một số cơ sở quản lý chất lượng công trình, mô 

hình quản lý dự án theo Luật Xây dựng; mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia hoạt 

động xây dựng;  Việc thực thi pháp luật đối với hoạt động quản lý chất lượng công 

trình xây dựng của các chủ thể có tác dụng giúp các chủ thể thực hiện đầy đủ các nội 
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dung trình tự quy định của Nhà nước trong công tác đảm bảo chất lượng công trình 

xây dựng.  
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI 

CÔNG CÔNG TRÌNH DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẠNH TRANH NGÀNH 

CHĂN NUÔI TỈNH LÂM ĐỒNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 

3.1 Giới thiệu về Ban QLDA cạnh tranh Ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng 

  Thông tin chung 

Tên dự án: Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm 

Tên tiếng Anh: Additional Financing – Livestock Competitiveness and Food Safety 

Project (LIFSAP) 

Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế Giới (WB) 

Tên cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp & PTNT 

Tên cơ quan chủ quản địa phương: Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng 

Địa chỉ liên lạc: Tầng 4, trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng; Số 36, trần phú, 

phường 4 Đà Lạt, Lâm Đồng 

  Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA  

- Ban Quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm được thành lập 

theo Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

BQLDA là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lâm Đồng. Ban Quản lý dự án chịu sự quản lý và chỉ đạo mọi mặt của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Tổng số cán bộ, viên chức của Ban 

QLDA là 20 người, trong đó Ban Giám đốc 3 người (01 Giám đốc và 02 Phó Giám 

đốc); Phòng hành chính kế toán 05 người, Phòng kỹ thuật 12 người. 

- Một số nhiệm vụ chính của Ban QLDA  

+ Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, báo cáo chủ trương đầu tư và 

tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

+ Quản lý công tác lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi; 

thiết kế; dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để Sở Nông Nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Sở Xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo 

quy định; 

+ Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng 

xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình; 
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+ Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu và đàm phán, ký kết 

hợp đồng với các nhà thầu theo quy định; 

+ Quản lý các hoạt động thi công xây dựng và tổ chức giám sát thi công xây dựng các 

dự án, công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư; 

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và thanh toán, quyết toán 

công trình theo quy định; 

+ Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi 

trường của công trình xây dựng; 

+ Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư định kỳ hàng tháng, quý, năm; báo cáo đánh giá 

giám sát đầu tư; tổ chức thuê tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy 

định; lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng;  

+ Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản được giao đúng quy định; 

+ Được thực hiện dịch vụ tư vấn, quản lý các dự án khác trên cơ sở bảo đảm hoàn 

thành nhiệm vụ được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện. 

 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Ban QLDA tỉnh Lâm Đồng 

 

  Trách nhiệm, quyền hạn của giám đốc 

- Giám đốc Ban QLDA là công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Được 

Giám đốc Sở bổ nhiệm. 

GIÁM ĐỐC 

P. GIÁM ĐỐC P. GIÁM ĐỐC 

P.HÀNH CHÍNH- 
KẾ TOÁN 

P. KẾ HOẠCH 
- KỸ THUẬT 
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- Giám đốc là Thủ trưởng đơn vị, là người đứng đầu, chỉ đạo, điều hành chung và chịu 

trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của đơn vị; là 

người đưa ra quyết định cuối cùng về tất cả các vấn đề thuộc trách nhiệm của đơn vị, 

là Chủ tài khoản của Ban Quản lý dự án; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở ngành, địa phương của 

tỉnh (khi được yêu cầu).  

- Phụ trách: Công tác tài chính; công tác kế hoạch – tổng hợp; công tác đối ngoại; công 

tác đấu thầu; công tác tổ chức, nhân sự; công tác chính trị tư tưởng; công tác giám sát 

đánh gia đầu tư; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí; công tác quản trị, hành chính văn phòng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công 

tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 

- Quyết định các biện pháp nhằm quản lý an toàn, hiệu quả, đúng quy định nguồn vốn 

do Nhà nước giao hàng năm và quyền lợi của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ của đơn vị; 

- Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 

- Quyết định việc lựa chọn nhà thầu, xử lý tình huống trong đấu thầu và quyết định phê 

duyệt các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp 

luật và Quy chế tổ chức và hoạt động đơn vị 

- Quyết định thu, chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ và dự toán thu chi của đơn vị; quyết 

định việc mua sắm, thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động của đơn 

vị theo quy định của pháp luật và quy định của đơn vị; 

- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc, viên chức 

và nhân viên thuộc đơn vị; quyết định thành lập các hội đồng thuộc thẩm quyền; quyết 

định ban hành nội quy, quy chế và các quy định phục vụ cho công tác điều hành, quản 

lý các mặt hoạt động của đơn vị; 

- Quyết định xử lý nhà thầu vi phạm theo hợp đồng ký kết với đơn vị, tham mưu Ban 

Giám đốc Sở xử lý vi phạm hành chính đối với nhà thầu trong hoạt động xây dựng khi 

thực hiện dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; 

- Khi Giám đốc vắng mặt, Giám đốc uỷ quyền bằng văn bản hoặc ủy quyền bằng hình 

thức khác phù hợp cho các Phó Giám đốc thực hiện các công việc do Giám đốc trực 

tiếp chỉ đạo, điều hành hoặc ký thay các văn bản do Giám đốc ký theo quy chế phân 

công này và các quy định khác của đơn vị.  
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- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành phòng Kế toán – Hành chính và Tổ thẩm định phê duyệt 

lựa chọn nhà thầu. 

 Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật 

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành phòng kỹ thuật; giúp Giám đốc điều hành, quản lý thực 

hiện các dự án công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và công tác khác theo phân công 

của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Ban Giám đốc Sở về nhiệm vụ 

được phân công. Cùng với tập thể Ban Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban 

Giám đốc Sở vể việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

 Phó Giám đốc phụ trách hành chính – kế toán 

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác hành chính - kế toán các dự án và công tác khác 

theo phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Ban Giám đốc Sở 

về nhiệm vụ được phân công về nhiệm vụ được phân công. Cùng với tập thể Ban 

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở vể việc thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị. 

3.2 Thực trạng về công tác quản lý chất lượng thi công công trình tại Ban quản lý 

dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng 

3.2.1 Công tác chuẩn bị vật liệu 

- Vật liệu xây dựng của Ban QLDA bao gồm nhiều loại, chủng loại với những đặc 

trưng vật lý, hóa  học khác nhau, có vai trò công dụng khác nhau đối với từng loại  sản 

phẩm xây dựng. 

Chi phí vật liệu xây dựng chiếm một tỷ lệ cao trong tổng chi phí cho công tác xây 

dựng, khối lượng vận chuyển vật tư xây dựng lớn hơn nhiều so với các ngành khác. 

Do các công trình luôn biến động theo địa điểm và chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện 

của từng địa phương nơi tiến hành thi công từ đó tùy thuộc vào từng điều kiện mà 

công ty tiến hành cung ứng vật liệu đúng và đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian. 

Các đơn vị thi công thường đặt mua từ các bạn hàng truyền thống. Việc cấp phát 

nguyên vật liệu được thực hiện căn cứ vào định mức và khối lượng công tác tại công 

trường. 
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Hình 3.2: Quy trình kiểm tra chất lượng vật tư. 

- Kho bãi dùng để bảo quản nguyên vật liệu đảm bảo đúng quy định và tiêu chuẩn kỹ 

thuật: để nơi khô thoáng, thường xuyên kiểm tra kho bãi theo định kỳ. 

- Việc xuất nhập kho có hệ thống sổ sách chứng từ minh bạch, đúng quy định. 

- Để  đảm bảo chất lượng vật tư công trình, Công ty tiến hành kiểm tra, lưu mẫu có 

kèm biên bản nghiệm thu vật tư trước khi đưa vào thi công.  Công ty  sử  dụng phương 

pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. 

- Tuy nhiên trong việc quản lý vật liệu xây dựng thì quy trình kiểm tra chất  lượng vật 

liệu của Công ty còn khá đơn giản. Hoạt  động kiểm tra chủ yếu tập trung trong giai 

đoạn thi công, xây lắp. trong khi đó hoạt  động kiểm tra, đánh giá  khả năng của các 

nhà cung ứng, phương thức vận chuyển vật tư, cũng như chất  lượng vật tư lưu kho 

chưa được chú trọng từ đầu. 

3.2.2 Công tác thi công các hạng mục 

- Tại các dự án mà Ban QLDA, các đơn vị đều ban hành các quy trình để kiểm soát 

chất lượng tại dự án. Việc ban hành các quy trình này nhằm đảm bảo chất lượng sản 

phẩm xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Đồng thời giúp cho đơn vị dễ dàng triển 

khai, lên kế hoạch, kiểm soát chất lượng của dự án. 

- Tuy nhiên do đặc thù của ngành xây dựng, từ lúc chuẩn bị triển khai dự án Ban 

QLDA đã không lường trước hết những phát sinh có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến dự 

án, nên không đưa ra các quy trình kiểm soát chất lượng, tiến độ cụ thể để làm căn cứ 

thực hiện trong suốt quá trình triển khai dự án. Ví dụ như việc áp dụng công nghệ thi 

LƯU KHO 

NHÀ CUNG ỨNG NHU CẦU VẬT TƯ 

HĐ MUA SẮM VT 

GIAI ĐOẠN THI CÔNG 

KIỂM TRA VẬT TƯ 

CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ 

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG 
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công cũ gây hiện tượng sạt lở đất… việc này gây nhiều khó khăn cho việc thi công và 

kiểm soát vì sẽ có nhiều rủi ro trong quá trình thi công tiếp tục các hạng mục tiếp theo 

dẫn đến chậm tiến độ của dự án. Việc chậm  trễ trong kiểm tra, chấp thuận biện pháp 

thi công, shop-drawing, lấy mẫu và thí nghiệm vật liệu, thiết bị sử dụng trong công 

trình, các bất hợp lý về thiết kế… ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chất lượng của dự 

án. 

- Các quy trình kiểm soát chất lượng không hướng dẫn chi tiết các tài liệu cần có khi 

thực hiện và thời gian cần thiết để các bên phê duyệt chỉ nêu chung chung. Về hình 

thức trình bày sơ sài, không chi tiết chưa thể hiện hết các bước trong quy trình kiểm 

soát chất lượng. Nên trong quá trình thực hiện đã làm khó khăn cho cả  nhà thầu thi 

công và các đơn vị khác liên quan. 

- Năng lực của cán bộ kỹ thuật và các vấn đề mang tính cá nhân cũng gây ra chậm trễ 

trong việc nghiệm thu công việc do không có quy trình rõ ràng hoặc có áp dụng quy 

trình một cách hình thức, không nắm bắt, cập nhật các quy trình kiểm soát đã đề ra. Sự 

không nghiêm túc kiểm tra, nghiệm thu chất lượng nội bộ của đơn vị. Đơn vị thi công 

không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chất lượng thi công của Thầu phụ 

hoặc những lý do quen biết, cả nể gây ảnh hưởng đến chất lượng dự án. Chính việc 

chưa xảy ra các hậu  quả  nghiêm trọng  nên  đã  dẫn đến tâm lý chủ quan, dần hình 

thành thói quen, việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dự án 

3.2.3 Công tác quản lý chất lượng trong quá trình lắp đặt thiết bị 

- Đối với công tác quản lý chất lượng trong công tác lắp đặt thiết bị cho các công trình 

mà Ban QLDA triển khai. Ban QLDA vẫn chưa ban hành các quy trình nhằm kiểm 

soát chất lượng trong quá trình lắp đặt thiết bị 

- Về quản lý quy trình: Một số hoạt cần thiết chưa được chuẩn hóa thành các quy trình 

làm việc. hoặc quy trình được soạn thảo trình bày khá đơn giản chung chung có phần 

sơ sài, chưa thể hiện đầy đủ các bước thực hiện nên trong quá trình kiểm soát chất 

lượng lắp đặt các thiết bị công trình xây dựng của dự án, không biết được các bước cần 

thực hiện và dựa vào tiêu chí nào. Quy trình chưa nêu bật được tầm quan trọng của 

việc kiểm tra, kiểm soát  của các phòng ban và Ban Giám đốc; Việc thiếu sự kiểm tra 

kiểm soát việc thực hiện quy trình ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của dự án; 

Chưa xem xét sự tương đồng giữa các quy trình kiểm soát chất lượng với nhau về bố 

cục, trình bày cho hợp lý. Các quy trình kiểm soát chất lượng đối với các chủ thể tham 

gia trong quá trình lắp đặt thiết bị còn thiếu, trình bày sơ sài gây khó khăn cho việc áp 

dụng; Nhân sự của đơn vị chưa tương đồng và chưa  thật  sự tuân thủ theo quy trình 

quản lý chất lượng do Ban QLDA đề ra; Hoạt động triển khai và vận hành quy trình 

chưa thật sự đồng bộ giữa khối văn phòng và công trường; Việc phân tích, đánh giá 

hiệu quả của từng quy trình chưa được triển khai triệt để và cập nhật kịp thời nhằm tạo 

cơ sở cho hoạt động cải tiến. 
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- Về công tác theo dõi, cải tiến quy trình: Công tác đánh giá hiệu quả của các chương 

trình cải tiến chưa được thực hiện tốt nên chưa động viên, khuyến khích được  tinh 

thần cải tiến của các thành viên trong đơn vị. Hoạt động đánh giá nội bộ của phòng Kế 

hoạch - Kỹ thuật và Ban giám  đốc chưa đi sâu vào đánh giá hiệu quả công việc và 

phần lớn tập trung vào việc xem xét mức độ tuân thủ hệ thống tài liệu. Phòng Kế 

hoạch - Kỹ thuật xuống các dự án kiểm tra chỉ kiểm tra việc có thực hiện sổ tay chất 

lượng mà chưa kiểm tra cụ thể công việc cũng như chất lượng lắp đặt các thiết bị vào 

các công trình của Dự án. Chưa nắm bắt được các   vướng mắc trong quá trình áp dụng 

các quy trình quản lý chất lượng của đơn vị. 

- Về thực hiện chính sách – mục tiêu: Ban giám đốc đơn vị chưa chú trọng vào công 

tác truyền đạt định hướng, chính sách cho các thành viên trong đơn vị; Kết quả thực 

hiện mục tiêu chất lượng khá thấp; Việc triển khai thực hiện các mục tiêu còn bị động, 

hoạt động theo  dõi,  giám sát và đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu chưa được triển 

khai một cách thường xuyên để đảm bảo mục tiêu đặt ra được hoàn thành; Một số mục 

tiêu chất lượng chưa xác định được chỉ tiêu cụ thể: các  mục  tiêu về an toàn, về đào 

tạo,… 

3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thi công công trình tại Ban quản lý dự 

án cạnh tranh ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng 

3.3.1 Nâng cao công tác chuẩn bị vật liệu 

- Hoàn thiện các quy trình kiểm soát chất lượng chi tiết là nền tảng cho việc kiểm soát 

chất lượng của đơn vị và để quy trình rõ ràng, được chuẩn hóa cho từng đầu mục công 

việc, loại bỏ những sai lỗi và sự không nhất quán, thống nhất trong công việc, đảm bảo 

chất lượng công trình. 

- Siết chặt công tác quản lý vật liệu đầu vào, Ban QLDA chỉ sử dụng các loại vật liệu, 

vật tư đảm bảo như yêu cầu và chỉ định của thiết kế, 100%  số  lượng, chủng  loại vật 

tư, vật liệu đạt TCVN. 

- Như vật tư chủ yếu như xi măng, sắt thép, gạch, cát, đá các loại và vật tư hoàn 

thiện,… trước khi đưa vào sử dụng đều được thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu về 

chất lượng, đạt tiêu chuẩn và  được các bên chấp nhận. Khi sử dụng thực hiện đúng 

các yêu cầu của nhà sản xuất. 

- Đề nghị nhà thầu và các bên liên quan sẽ tính toán các chủng loại vật tư cần cung 

ứng trong từng giai đoạn thi công theo tiến độ để đưa ra thời điểm cung ứng thích hợp 

đảm bảo thời gian, khối lượng dự trữ vật tư, vật liệu tại công trường theo yêu cầu. 

- Chuẩn bị đầy đủ kho bãi tập kết cho từng chủng loại vật tư, vật liệu khác nhau như 

vật liệu khô, vật liệu ướt, vật liệu rời, vật liệu đóng bao và lập phương án  bảo quản vật 
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tư, vật liệu khi  vận chuyển vào kho công trình, nhất là xi măng, sắt thép, gỗ, có kho 

riêng để tập kết và bảo quản vật tư thiết bị dễ vỡ, dễ cháy. 

- Tổ chức xe máy vận chuyển vật tư, vật liệu với số lượng và tải trọng hợp lý, tránh 

lãng phí do chồng chéo hay gián đoạn trong qua trình cung ứng. Làm việc với các cơ 

quan chức năng để xin giấy phép cho xe vận tải chạy và ra vào công trường theo luồng 

và đúng tuyến đường quy định. 

- Đối với công tác kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng: 

+ Yêu cầu các đơn vị liên quan lập danh sách các nhà cung ứng vật tư có uy tín, có 

giấy chứng nhận đăng ký chất lượng. 

+ Kiểm tra chất lượng hợp đồng mua sắm vật tư. Nội dung hợp  đồng  phải  phù hợp 

với quy định hiện hành, phải có đủ các điều khoản quan trọng về số lượng, chất lượng, 

giá cả, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, bảo hành,… 

+ Kiểm tra phương thức vận chuyển, bảo quản vật  tư, mỗi loại vật tư yêu cầu một 

phương thức vận chuyển và bảo quản trong quá trình vận chuyển. Việc kiểm tra 

phương thức vận chuyển sẽ góp phần đảm bảo chất lượng vật tư ngay từ  đầu. 

+ Kiểm tra chất lượng vật tư trước khi đưa vào sử dụng. Mục đích đảm bảo vật liệu thi 

công đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật theo quy định. 

+ Kiểm tra vật tư bằng phương pháp thí nghiệm theo định kỳ để đánh giá chính xác 

chất lượng vật tư (trong một số trường hợp có thể tiến hành kiểm tra chất lượng vật tư 

ngay khi mua về).  

+ Phải tiến hành kiểm tra này do một số vật liệu chưa sử dụng hết được lưu kho, một 

số khác tính giảm phẩm cấp chất lượng theo thời gian, hay do vật liệu cung ứng từ 

nhiều nguồn khác nhau. 

+ Bên cạnh các hoạt động kiểm tra trên cần xem xét hệ thống kho bãi tập kết vậy tư có 

đảm bảo tiêu chuẩn không, hệ thống sổ sách, chứng từ xuất nhập vật tư... 
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Hình 3.3 : Quy trình quản lý chất lượng vật liệu đầu vào 

 

3.3.2 Nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công các hạng mục công trình 

Việc nâng cao công tác quản lý chất lượng tạo nhiều thuận lợi cho công tác kiểm tra, 

kiểm soát chất lượng trong quá trình giữa các bên liên quan theo yêu cầu của từng dự 

án, công trình triển khai; Nâng cao chất lượng và hạn chế sai sót trong quy trình làm 

việc với từng bộ phận, phòng ban; Tăng năng suất lao động bằng cách giảm thiểu các 

công việc trùng lặp và tái sử dụng kết quả trước đó; Cải thiện kết quả kinh doanh bằng 

cách cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho Ban Giám đốc; Quản lý xuyên suốt, 

khối lượng, tiến độ thực hiện, giá trị thanh toán đối với mỗi đơn vị liên quan. 

Nhu cầu vật tư 
 

Lưu kho 

Xuất kho 
Kiểm tra lại chất lượng trước 

khi đưa vào sử dụng 

Nơi cung cấp vật tư 

chính hãng, đáng tin 

cậy 

 

Kiểm tra vật tư 

 

- Kiểm tra hợp đồng mua 

sắm vật tư 

- Kiểm tra chứng chỉ 

chất lượng 

- Đo kiểm 

- Thí nghiệm 

- Lưu mẫu 

- Kiểm tra phương thức 

vận chuyển 
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Hình 3.4 Quy trình triển khai thi công 



 

69 

 

- Bắt đầu: 

+ Trên cơ sở hồ sơ về dự án, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tiến soạn thảo quyết định giao 

nhiệm vụ cho các đơn vị chịu trách nhiệm thi công chính và các đề xuất về tổ chức thực 

hiện trình Ban giám đốc phê duyệt. 

+ Thông báo kết quả trình duyệt đến các đơn vị, cá nhân liên quan. 

+ Phối hợp với Đơn vị được giao trách nhiệm thi công và các phòng, ban cơ quan chức  

năng triển khai các thủ tục chuẩn bị ban đầu cho việc triển khai thi công gói thầu. 

- Xem xét triển khai dự án: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tiếp nhận hồ sơ; tài liệu công 

trình, nhận bàn giao mặt bằng  và hoàn tất các thủ tục chuẩn bị triển khai gói thầu được 

giao thi công. 

- Tổ chức xem xét hồ sơ, tài liệu công trình. 

+ Phân công trách nhiệm thực hiện cho các bộ phận,  cá nhân trong đơn vị, sự phối kết 

hợp thực hiện công việc giữa các bộ phận. 

+ Thành lập Ban điều hành giám sát thi công, phân công  trách  nhiệm,  mô  tả  công việc 

từng vị trí cụ thể tại Ban điều hành. Cán bộ tham gia thi công có đầy đủ năng lực, kinh 

nghiệm, chứng chỉ và chuyên môn phù hợp với vị trí công tác. 

+ Báo cáo kịp thời với phòng, ban chức năng và Ban giám đốc các vấn đề (khó khăn, 

thuận lợi) liên quan đến hoạt động chuẩn bị triển khai thi công gói thầu. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng đề xuất, giải quyết có hiệu quả các  

vướng mắc trong quá trình triển khai với các đơn vị liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Ban 

giám đốc. 

+ Bộ phận, cá nhân được giao trách nhiệm có nhiệm vụ phối hợp với phòng, ban cơ quan 

chức năng thực hiện các nội dung: 

Kiểm tra tài  liệu, hồ sơ thiết  kế bản vẽ  thi công và hiện trường khu vực xây dựng công 

trình. Trường hợp cần thiết có thể lập biên bản có xác  nhận của các bên liên quan tại 

công trường. 

Báo cáo kịp thời với Phụ trách đơn vị, nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện có sai lệch 

giữa hồ sơ, tài liệu thiết kế, thực tế hiện trạng mặt bằng khu vực  được giao thi công với 

yêu cầu kỹ thuật của gói thầu... 
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Các phát sinh ngoài hợp đồng được lập thành văn bản và phải được Chủ đầu tư đồng ý 

xác nhận. 

- Lập kế hoạch chất lượng: Ban chỉ huy công trình chịu trách nhiệm lập tiến độ thi công 

và biện pháp thi công cho dự án và trình phòng Kế hoạch – kỹ thuật, Ban giám đốc phê 

duyệt. 

- Nội dung chính của kế hoạch chất lượng: 

+ Thuyết minh: 

+ Giới thiệu tóm tắt công trình, hạng mục công trình. 

+ Các quy định chung về tổ chức, quản lý thi công, quản lý chất lượng công trình, tiêu 

chuẩn quy phạm áp dụng đối với các bên liên quan. 

+ Bố trí, tổ chức mặt bằng thi công. 

+ Phân chia giai đoạn, thời gian thực hiện. 

+ Biện pháp tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình chính. 

+ Lựa chọn máy móc, thiết bị thi công chủ yếu. 

+ Công nghệ áp dụng trong quá trình thi công. 

+ Biện pháp tổ chức cung ứng vật liệu, vật tư, thiết bị. 

+ Biện pháp kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu đầu vào, cấu kiện bán thành phẩm... 

đưa vào lắp đặt, sử dụng cho công trình 

+ Sơ đồ và thuyết minh về tổ chức bộ máy thi công, quản lý chất  lượng công trình từ Ban 

QLDA tới các đơn vị thi công. 

+ Những biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. 

+ Các yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật, tiến độ, chất lượng, kinh tế chủ yếu của toàn công trình. 

+ Các bảng, biểu cần thể hiện: 

Sơ đồ bộ máy tổ chức thi công công trình từ Ban QLDA đến đơn vị, đội, tổ thi công. 

Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng từ Ban QLDA đến công trường thi công ở tất cả các 

công việc, hạng mục công trình và toàn bộ công trình thi công. 
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Sơ đồ hệ thống đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi  trường,  phòng  chống cháy nổ. 

+ Kế hoạch tiến độ thi công toàn bộ công trình. Trong đó nêu rõ: 

Trình tự thời gian thực hiện các giai đoạn. 

Phân đợt xây dựng (theo vốn đầu tư, khối lượng). 

Thống kê khối lượng các công việc (kể cả phần lắp đặt thiết bị) cho cho từng phần, từng 

giai đoạn, từng hạng mục thi công và toàn bộ công trình. 

Biểu tổng hợp nhu cầu vật liệu, vật tư thiết bị, nhu cầu vốn. 

Biểu nhu cầu về máy móc, thiết bị, nhân lực thi công chính. 

Biểu thành phần các đơn vị tham gia thi công công trình. 

+ Các bản vẽ: 

Bản vẽ tổng mặt bằng thi công công trình, trong đó cần chỉ rõ: 

Vị trí, mốc giới, chỉ giới toàn bộ công trường và ranh giới phân cách giữa các giai đoạn, 

hoặc giữa các phần, hạng mục, các khu vực do các đơn vị khác nhau  thi công; 

Vị trí cuả hệ thống kỹ thuật hạ tầng bên trong khu vực và tiếp giáp với khu vực thi công; 

Chỉ dẫn về hướng, tuyến hoạt động giao thông, thi công chung trong mặt bằng thi công và 

khu vực lân cận, mặt  bằng sơ đồ bố trí điện thi công, nước thi công, kho tàng lán trại, bãi 

tập kết vật tư, thiết bị… 

Các bản vẽ kỹ thuật thi công từng hạng mục công việc. 

Các bản vẽ biện pháp đảm bảo an toàn lao động,  vệ  sinh  môi trường, phòng chống cháy 

nổ trong thi công công trình 

Chú ý: 

Biện pháp thi công công trình phải được đưa ra lấy ý kiến đóng góp các phòng, ban chức 

năng Ban QLDA, bằng các hình thức lấy ý kiến thông qua cuộc họp thống nhất hoặc lấy ý 

kiến trực tiếp từ cá nhân, phòng ban. 

Biện pháp thi công công trình được Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật kiểm tra lần cuối cùng 

trước khi trình Ban giám đốc phê duyệt. Biện pháp thi công này được thông qua và gửi 

Chủ đầu tư theo quy định hiện hành của các văn bản quy phạm  Pháp luật. 
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Chuẩn bị thi công: 

Trước khi thi công, Ban QLDA công trình phải: 

Hoàn thành biện pháp tổ chức phối hợp thi công. 

Hoàn thành công tác chuẩn bị bên trong, bên ngoài mặt bằng công trình. 

Phối hợp, đôn đốc các đơn vị tham gia thi công hoàn tất các hợp đồng, thủ tục liên quan 

đến quá trình triển khai thi công. 

Tổ chức họp giới thiệu, phổ biến cho tất cả các đơn vị tham gia thi công  công trình về các 

vấn đề: quy định chung, phối hợp, hợp tác ban hành thống nhất trong quá trình thi công. 

Cung cấp các cơ sở vật chất, tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá  trình thi công cho các đơn 

vị tham gia thi công và yêu cầu các đơn vị này bổ sung các tài liệu, hồ sơ phục vụ thi 

công, đặc biệt là các quy trình thi công các hạng mục, công việc chưa có quy trình lập sẵn 

Phối hợp với các phòng, ban QLDA kiểm tra công tác chuẩn bị của các đơn vị tham gia 

thi công và đề xuất thời gian khởi công công trình. 

Triển khai công tác đào tạo, tập huấn phổ biến các quy định về hoạt động tác nghiệp, an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ, quản lý ở công trình. 

Kết quả hoạt động này phải được ghi trong các biên bản họp hoặc các hồ sơ liên quan, có 

sự xác nhận của các bên liên quan. 

- Công tác chuẩn bị mặt bằng: 

+ Công tác chuẩn bị ngoài mặt bằng: 

Các đơn vị thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật  (giao thông, cấp điện, cấp  nước, thoát 

nước, kho bãi...) kết nối mặt bằng thi công với khu vực xung quanh. 

Các phòng ban chức năng hỗ trợ, đôn đốc và kiểm tra quá trình thực hiện của đơn vị thi 

công theo trách nhiệm được giao. Công tác chuẩn bị bên trong mặt bằng: 

Kiểm tra, hiệu chỉnh lại (nếu cần) hệ thống cọc mốc định vị cơ bản, các cọc mốc, ranh 

giới phân chia trên công trình mặt bằng. 

Giải quyết kịp thời các yêu cầu (nguyên vật liệu, thiết bị... phục vụ cho công tác chuẩn bị 

mặt bằng) của các đơn vị tham gia thi công. 
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Đơn vị tham gia thi công phải tập kết thiết bị thi công… đầy đủ theo biện pháp thiết kế tổ 

chức thi công đã được phê duyệt. 

Dọn dẹp mặt bằng, thu dọn rác, cây cỏ, vật chướng ngại, thoát nước, vét bùn... đưa ra 

khỏi mặt bằng. 

Chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng: san lấp, tạo mặt bằng thoát nước công trình, xây dựng hệ 

thống đường tạm, cấp thoát nước, điện thông tin... phục vụ quá trình    thi công. 

Xây dựng hệ thống bảo vệ (cổng, tường rào, điện chiếu sáng bảo vệ...), hệ thống phòng 

cháy nổ, mưa bão... bảo vệ an toàn khu vực thi công (biển báo, cờ hiệu...). 

Xây dựng lán trại, kho bãi chứa, bảo quản nguyên vật liệu. 

Bố trí chỗ làm việc của Ban QLDA với các trang thiết bị cần thiết và treo các tài liệu liên  

quan đến quá  trình kiểm tra theo dõi thi công công  trình. 

Tập trung đầy đủ xe máy, thiết bị thi công, thiết bị, dụng cụ đo lường. Kiểm tra, bảo 

dưỡng, vận hành thử trước khi sử dụng. 

Các kết quả công việc phải được phòng ban chức năng của Ban QLDA và các bên liên 

quan xác nhận. 

Chủ động phối hợp với các phòng chức năng xử lý kịp thời, có hiệu quả các vướng mắc 

nảy sinh trong quá trình chuẩn bị thi công. 

Triển khai thi công 

Các đơn vị, cá  nhân tham gia xây dựng căn cứ chức năng nhiệm vụ được  giao triển khai 

thi công công trình theo kế hoạch tiến độ đã lập và các quy trình thi công liên quan. 

Chỉ triển khai thi công phần việc,  hạng mục  tiếp theo khi phần việc,  hạng  mục thi công 

trước đã được nghiệm thu và có đầy đủ tài liệu, hồ sơ chứng minh theo quy định hiện 

hành của Nhà nước và Ban QLDA. 

Trong quá trình thi công, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật  phối  hợp với các phòng, ban chức 

năng khác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoặc đề xuất với Ban giám đốc lập các đoàn 

kiểm tra, đánh giá, phát hiện sự không phù hợp về chất  lượng, an toàn lao động, phòng 

chống cháy nổ, vệ sinh môi trường . 

Để đảm bảo chất lượng công trình theo quy định, bộ phận QA/QC có trách nhiệm như 

sau: 
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Phải nắm rõ thông tin của dự án: Bản vẽ, hồ sơ trúng thầu, hợp đồng, điều kiện kỹ thuật, 

và các hồ sơ khác có liên quan đến công trình… 

Nắm vững biện pháp thi công và tiến độ công trình: 

Tham gia soạn thảo biện pháp thi công, các hướng dẫn công việc; 

Theo dõi, cập nhật tiến độ công trường để có kế hoạch phù hợp. 

Cùng thống nhất với Tư vấn giám sát về các biểu mẫu hồ sơ sẽ được sử dụng tại dự án. 

Việc thống nhất này dựa trên cơ sở kết hợp những thông tin liên quan đến công trình, các 

TCXD được áp dụng cho công trình và những yêu cầu riêng của Chủ đầu tư để  tạo ra các 

biểu mẫu sử dụng cho việc  nghiệm thu hay liên quan đến hồ sơ công trình. 

Liệt kê, lập kế hoạch và tiến hành trình duyệt mẫu vật tư, kiểm tra giám sát chất lượng vật 

tư được nhập về, thí nghiệm vật tư trước khi đưa vào sử dụng: 

Danh mục chủng loại vật tư được liệt kê phải thể hiện rõ nếu được yêu cầu  về nhãn hiệu, 

mã số sản phẩm, thông số kỹ thuật, xuất xứ, thông tin sản xuất,…; 

Số lượng mẫu ở mỗi loại vật tư cần đệ trình dựa trên yêu cầu từ phía Chủ  đầu tư nếu 

không có yêu cầu khác trong hồ sơ công trình; 

Với mỗi loại vật tư được nhập dần theo tiến độ công trình như thép, đá, gạch, cát,…thì 

mẫu vật tư được lấy ra thí nghiệm từ mỗi lần nhập, số lượng mẫu sẽ được lấy ra, thí 

nghiệm và chứng kiến theo yêu cầu từ phía Chủ đầu tư; 

Bao gồm việc lấy mẫu đi thí nghiệm dưới sự chứng kiến của phía Chủ đầu tư theo tiến độ 

công trình. 

Thường xuyên kiểm soát, phát hiện và nghiên cứu sai lỗi trong quá trình thi công. Đưa ra 

hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến. Lập kế hoạch thực hiện nghiệm thu nội bộ: 

Thường xuyên kiểm soát ngoài công trường để phát hiện, sữa chữa những  lỗi sai và có 

cải tiến phù hợp; 

Phối hợp cùng với giám sát thi công ngoài công trình để cùng kiểm tra, chỉnh sửa những 

lỗi sai và làm thủ tục nghiệm thu nội bộ trước  khi tiến hành nghiệm thu chính thức các 

hạng mục với đơn vị TVGS và CĐT; 

Chuẩn bị và trực tiếp nghiệm thu các các hạng mục với đơn vị TVGS và CĐT: 

Cùng các giám sát thi công tiến hành nghiệm thu với đơn vị TVGS và CĐT; 



 

75 

 

Phối hợp sửa chữa khi có các sai sót chưa đạt yêu cầu từ đơn vị TVGS và CĐT (nếu có); 

Lập và lưu đầy đủ các hồ sơ, kết quả thí nghiệm,…: 

+ Chứng minh rằng các sản phẩm, dịch vụ, quá trình thi công phù hợp với các yêu cầu; 

Cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện. 

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ phụ trách QA/QC cần: 

Kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng như: 

Yếu tố con người (giám sát, công nhân, thầu phụ,…); yếu tố về phương pháp thi công; vật 

tư; thiết bị; dịch vụ; thông tin…; 

Quá trình thi công liên quan đến nhiều đối tượng ( Chủ đầu tư, TVGS, Tư vấn thiết kế, 

Thầu phụ,…); 

Môi trường thi công chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khó kiểm soát. 

Chú ý đến các nguyên nhân gây ra khuyết tật: nguyên nhân chủ yếu là công tác quản lý 

yếu kém và thông tin không chính xác: 

Diễn giải không chính xác yêu cầu bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật; 

Sử dụng các tài liệu, bản vẽ không có hiệu lực, lỗi thời, chưa được phê duyệt; 

Việc trao đổi thông tin không hiệu quả giữa nhà thầu với tư vấn, nhà thầu phụ, nhà cung 

cấp,…; 

Việc phối hợp không tốt giữa các công việc được thực hiện bởi các nhà thầu phụ khác 

nhau; 

Cách chỉ thị không rõ ràng và cách điều hành không đủ kỹ năng; 

Việc giám sát và kiểm tra xác nhận không được thực hiện đầy đủ. 

Lập các kế hoạch về chất lượng, thực hiện, kiểm tra và đưa ra các giải pháp khắc phục kịp 

thời. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đối nội, đối ngoại tốt. 
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Hình 3.5 Yêu cầu mô hình kiểm tra Quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công trên công trường 
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- Nghiệm thu: 

+ Phần việc thi công xong phải được nghiệm thu. Việc nghiệm thu được thực  hiện 

theo các quy định  hiện hành của Nhà nước, các thỏa thuận với  nhà  thầu phụ  và Chủ 

đầu tư. 

+ Thực hiện kiểm tra, xác nhận biên bản nghiệm thu khối lượng do các đơn vị tham 

gia thi công lập (nhà thầu phụ, nhà cung ứng, tổ chức kiểm định...). 

- Hồ sơ chứng minh cho các hoạt động thi công bao gồm các loại như sau: 

+ Các phiếu đo đạc. 

+ Các biên bản nghiệm thu nội bộ theo quy định của nhà thầu thi công. 

+ Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật theo quy định của Chủ đầu tư. 

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng theo quy định. 

+ Danh mục hồ sơ chất lượng. 

+ Báo cáo quá trình thi công. 

+ Biên bản phát sinh theo (nếu có). 

+ Các phiếu chứng chỉ kiểm định, xác nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 

+ Nhật ký công trình, các bản vẽ hoàn công. 

+ Các bảng tính và các tài liệu hồ sơ liên quan. 

+ Biên bản xác nhận hoàn thành việc khắc phục các thiếu sót theo nội dung các biên 

bản nghiệm thu (nếu có). 

- Nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình: 

+ Ngay sau khi công trình hoàn thành Ban chỉ huy công trình và các phòng ban chức 

năng tiến hành: 

+ Tổng kiểm tra kết quả thi công công trình của đơn vị thi công và các nhà thầu phụ  

trên cơ sở: 

+ Hợp đồng giao thầu và các thoả thuận; Hồ sơ, tài liệu thiết kế. 

+ Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng hiện hành; 

+ Biện pháp tổ chức thi công; Biện pháp thi công chi tiết, nhật ký thi công, bản vẽ 

hoàn công. 
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+ Các tài liệu, hồ sơ xác nhận kết quả thi công (chứng chỉ...) 

- Kết quả thực hiện tại công trình. 

+ Tổ chức nghiệm thu nội bộ hoàn thành hạng mục công trình hoặc đưa công trình vào 

sử dụng. 

+ Đề xuất với Chủ đầu tư thời gian tổ chức nghiệm thu hoàn thành xây dựng công 

trình để đưa vào khai thác sử dụng. 

+ Đôn đốc các đơn vị chuẩn bị, cung cấp các tài liệu, hồ sơ, phương tiện phục vụ công 

tác tổng nghiệm thu. 

+ Tổ chức khắc phục các thiếu sót được nêu trong biên bản nghiệm thu bàn giao hoàn 

thành công trình (sau khi việc khắc phục hoàn thành phải có xác nhận của chủ đầu tư). 

+ Tập hợp, kiểm tra, bổ sung, sắp xếp các hồ sơ tài liệu trong quá trình thi công. Lập 

hồ sơ hoàn công công trình. 

- Bàn giao công trình 

+ Công tác bàn giao công trình, hạng mục công trình đồng bộ đã hoàn thành xây dựng, 

sau khi  công tác  kiểm tra cho thấy công tác nghiệm thu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn 

kỹ thuật hiện hành đã hoàn tất và việc sửa chữa, khắc phục các  thiếu sót nêu trong các 

biên bản nghiệm thu đã hoàn thành. 

+ Ban chỉ huy công trình: Đề xuất với Chủ đầu tư thời gian bàn giao công  trình đã xây 

dựng hoàn thành. 

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật kiểm tra việc thực hiện: 

+ Sửa chữa các thiếu sót, tồn tại theo đúng tiến độ ghi trong biên bản họp, biên bản 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục  công trình hoặc công trình để  đưa  vào  sử dụng. 

+ Thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan đến việc vận hành sử dụng các thiết bị 

trong công trình. Kiểm kê, tổng hợp các loại vật tư, vật liệu, thiết bị... chưa sử dụng, 

dự trữ liên quan đến quá trình thi công xây dựng. 

+ Lập kế hoạch và triển khai  việc vận chuyển các  tài sản (lán trại, các loại  vật tư, vật 

liệu, thiết bị...) thừa ra khỏi mặt bằng công trình, tổng vệ sinh khu vực bàn giao. 

+ Lập kế hoạch và tổ chức bàn giao công trình với đầy đủ các hồ sơ, tài liệu  (tài liệu 

quản lý chất lượng công trình, hồ sơ pháp lý cần thiết...), tài  sản liên quan  và thực 

hiện chuyển giao đầy đủ, đúng thời gian cho chủ đầu tư. 

+ Lập, bàn giao hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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Hình 3.6 Quy trình nghiệm thu chung 

3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác lắp đặt thiết bị 

Việc nâng cao chất lượng công tác lắp đặt thiết bị đầu tiên cần chú ý đến việc quản lý 

an toàn đưa máy móc thiết bị vào công trường thi công. Đôi khi có những máy móc 

thiết bị do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn đã phải chờ nhiều tuần để sửa chữa, 

khắc phục, thậm chí nhiều máy móc thiết bị không được phép đưa vào công trường 

phải thay thế bằng máy móc thiết bị khác. Đây cũng là nguyên nhân gây chậm tiến độ 

thi công cũng như dẫn tới nhiều chi phí phát sinh làm ảnh hưởng tới chất lượng công 

trình. Vì vậy, cần phải có hệ thống quản lý máy móc, thiết bị đưa vào công trình nhằm 

đảm bảo các công trình khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả. Việc kiểm tra các máy móc 

thiết bị trước khi đưa vào công trình cần phải kiểm tra như sau: 

Kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng trên công trường 

Với một số máy móc, thiết bị sẽ được kiểm tra một cách khác nhau tuân theo quy định 

của văn bản pháp luật và các tiêu chuẩn áp dụng tại dự án. 
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- Nhóm các công cụ cầm tay: Các công cụ cầm tay được kiểm tra trước khi sử dụng 

trên công trường nhằm đảm bảo: 

+ Không bị rò điện các thiết bị dùngdòng điện, không được rò ống dẫn khí với các 

thiết bị dùng khí nén. 

+ Có các cơ cấu che chắn cần thiết để bảo vệ người lao động (đối với các loại máy cắt) 

+ Khi sử dụng các dụng cụ cầm tay chạy điện di động ngoài trời, phải được bảo vệ 

bằng nối không. Khi sử dụng các dụng cụ điện cầm tay ở các nơi dễ bị nguy hiểm về 

điện phải dùng điện áp không lớn hơn 36 vôn. 

- Nhóm các thiết bị dùng trong xưởng sản xuất phụ trợ. 

+ Với các máy móc thiết bị dùng trong các xưởng sản xuất phụ trợ như máy gia công 

thép, máy trộn bê tông…trước khi sử dụng cần được kiểm tra nhằm đảm bảo: 

+ Máy móc thiết bị phải bố trí ở nơi cao ráo, sạch sẽ và có rãnh thoát nước xung quanh 

tốt. Tại những vị trí đứng làm việc thường xuyên bị ẩm phải kê bục gỗ. 

+ Vị trí đặt máy phải đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Phải bố trí đầy đủ 

đèn chiếu sáng ở các lối đi lại, cầu thang và vị trí làm việc khi trời tối. Đèn phải bố trí 

sao cho ánh sáng không chiếu trực tiếp vào mặt công nhân, không sáng quá, không 

rung động và không bị thay đổi cường độ ánh sáng để tránh làm ảnh hưởng đến thao 

tác của công nhân. 

+ Tất cả các bộ phận điều khiển máy phải đặt ở vị trí an toàn và dễ dàng thao tác. 

+ Tất cả những cơ cấu an toàn của máy đều phải được lắp đầu đủ và hoạt động tốt. 

+ Các máy dùng động cơ điện hoặc có lắp đèn điện chiếu sáng phải nối đất bảo vệ. 

+ Các đầu nối đai truyền phải bảo đảm chắc chắn . 

+ Những máy khi gia công có các phôi kim loại hoặc tia lửa bắn ra, phải có lưới che 

chắn. Trường hợp không thể làm thiết bị che chắn được, phải trang bị cho công nhân 

đầy đủ các trang bị phòng hộ theo đúng chế độ hiện hành. 

+ Phải kiểm tra định kỳ các bộ phận chuyển động ít nhất là 2 lần trong một năm và kết 

quả kiểm tra phải ghi vào sổ theo dõi máy. 

- Nhóm thiết bị vận chuyển như: ô tô, xe tải, xe ben, xe chuyên dụng 

+ Các thiết bị vận chuyển cần phải được kiểm định trước khi sử dụng theo quy định tại 

Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 9: 2011/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng, an toàn và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô; QCVN 11: 2011/BGTVT- Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường đối với rơ móc và 

sơ mi rơ móc. 

+ Trước khi cho các thiết bị vận chuyển vào công trường, Ban QLDA cần thường 

xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng các nhà thầu kiểm tra như : Giấy tờ 

kiểm định của xe máy, thiết bị; Bằng lái của lái xe; Buồng lái phải được trang bị đầy 

đủ như trong thiết kế (đồng hồ báo nhiên liệu, ghế, dây đai an toàn, quạt, kính, gạt 

nước…) và còn làm việc tốt; Hệ thống tín hiệu như: còi, đèn xi nhan, đèn và tín hiệu 

lùi…phải đầy đủ và còn hoạt động tốt. 

+ Đèn lùi phải bật sáng khi cần số của xe kéo ở vị trí số lùi và công tắc khởi động động 

cơ đang ở vị trí mà động cơ có thể hoạt động được. Đèn phải tắt khi một trong hai điều 

kiện trên không thỏa mãn. 

+ Đèn phanh phải bật sáng khi hệ thống phanh chính của xe kéo hoạt động. 

+ Tất cả các đèn xi nhan/báo rẽ ở cùng một bên của xe phải nhấp nháy cùng pha. 

+ Thời gian từ khi bật công tắc trên xe kéo đến khi đèn báo rẽ của xe phát tín hiệu báo 

rẽ không quá 1,5 giây. 

+ Khi bật công tắc trên xe kéo các đèn cảnh báo nguy hiểm phải nháy đồng thời và 

cùng tần số. Đèn cảnh báo nguy hiểm có thể dùng kết hợp với đèn báo rẽ. 

+ Không được lắp đèn có ánh sáng trắng hướng về phái sau xe xe (trừ đèn lùi). 

+ Hệ thống phanh: phanh đỗ/phanh tay phanh chính (phanh thủy lực và hoặc phanh 

hơi) phải có đầy đủ theo thiết kế và làm việc tốt. 

+ Lốp xe phải có kết cấu chắc chắn, lắp đặt đúng quy cách, đủ số lượng, đủ áp suất, cỡ 

lốp phải đúng với tài liệu kỹ thuật. 

+ Khoang chở hàng 

+ Khoang chở hàng của xe phải có kết cấu vững chắc, đảm bảo an toàn cho hàng hóa. 

Không được gắn thêm các bộ phận tự chế để tăng kích thước thùng hàng. 

+ Đối với xe có bộ phận khóa hãm phanh thành thùng thù hàng cao hơn 1,95 m so với 

mật độ thì xe phải có cơ cấu thích hợp đảm bảo mở và khá hã thành thùng hàng dễ 

dàng. 

+ Các thùng chứa nhiên liệu không bị rò và có nắp chắn hoạt động tốt 

+ Hệ thống hơi, thủy lực (với xe ben tự đổ) không bị rò 
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- Xe, máy và thiết bị thi công di động: Danh mục xe, máy và thiết bị thi công được quy 

định tại tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7772: 2007 gồm các loại như: Máy và thiết bị làm 

đất; Xe, máy và thiết bị nâng; Máy và thiết bị thi công khác. 

+ Xe máy và thiết bị thi công di động phải được kiểm định theo quy định tại Quy 

chuẩn Việt Nam QCVN 13: 2011/BGVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng. 

+ Trước khi cho thiết bị di động vào công trường, Ban QLDA phối hợp với các đơn vị 

liên quan, cùng nhà thầu phụ Việt Nam kiếm tra như sau: Giấy tờ kiểm định của xe 

máy, thiết bị; Bằng lái, chứng chỉ đào tạo của lái xe; Thân vỏ, buồng lái; Thân vỏ: 

không thủng rách và định vị với bệ 

+ Đối với buồng lái kín: cửa có đủ số lượng theo hồ sơ kỹ thuật, khoá cửa chắc chắn 

và không tự mở, kính chắc gío không có vết rạn nứt, gạt nước đủ số lượng theo hồ sơ 

kỹ thuật, định vị đúng và hoạt động tốt. 

+ Đối với buồng lái hở; mái che và khung đỡ mái che phải chắn chắn 

+ Ghế người lái phải được định vị đúng vị trí và chắc chắn, không bị thủng rách 

+Gương quan sát phía sau phải được đủ số lượng và đúng kiểu loại ghi trong hồ sơ kỹ 

thuật, không nứt, vỡ và cho hình ảnh rõ nét. 

+ Hệ thống nhiên liệu làm mát, bôi trơn; Toàn bộ hệ thống không rò, rỉ thành giọt; Các 

đường ống dẫn không bị bẹp, không cọ sát với các bộ phận chuyển động; Thùng chứa 

nhiên liệu, két nước, két làm mát dầu và thùng chứa dầu bôi trơn phải định vị chắc 

chắn, đúng vị trí theo hồ sơ kỹ thuật và có nắp đậy kín khít. 

+ Bánh xe: Bánh lốp có vành không biến dạng, nứt, vỡ, lốp phải đủ áp suất theo quy 

định của nhà chế tạo, không phồng rộp, nứt, vỡ; Bánh thép không biến dạng, nứt, 

vỡ; Bánh xích không bị đào khi di chuyển, xích và bánh xích không biến dạng, rạn, 

nứt và phải ăn khớp với nhau, xích phải đảm bảo không trượt ra ngoài khi thiết bị thi 

công di động quay vòng tại chỗ. 

+ Chắn bùn: đầy đủ theo hồ sơ kỹ thuật, định vị chắc chắn không bị thủng rách. 

+ Hệ thống điều khiển phải làm việc dứt khoát trong mọi trạng thái chỉ định. Lực điều 

khiển nằm trong giới hạn quy định trong hồ sơ kỹ thuật; Các chi tiết của hệ thống điều 

khiển không nứt vỡ, định vị chắc chắn, đủ các chi tiết kẹp chặt và hoạt động bình 

thường; Các cơ cấu hạn chế hành trình phải đúng kiểu loại, đủ số lượng theo hồ sơ kỹ 

thuật và phải hoạt động bình thường. 

+ Hệ thống truyền động thủy lực phải có đủ các bộ phận kiểm soát, khống chế, an toàn 

theo quy định trong hồ sơ kỹ thuật; Các bơm thủy lực, động cơ thủy lực phải hoạt 
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động bình thường, đạt mức áp suất và lưu lượng quy định trong hồ sơ kỹ thuật; Các bộ 

phận thủy lực không bị rò rỉ dầu, các đường ống dẫn thủy lực, thùng chứa dầu thủy lực 

không han rỉ, rạn nứt, không cọ sát với các bộ phận truyền động, các cần đẩy xi lanh 

thủy lực không bị xước. 

+ Hệ thống phanh: Dầu phanh hoặc khí nén không được rò rỉ; Đường ống dẫn dầu 

phanh hoặc khí nén không bị bẹp, nứt và phải được định vị chắc chắn; Các cấu kiện 

điều khiển cơ khí của hệ thống phanh hoạt động bình thường và có hiệu lực; Phanh 

chính và phanh đỗ phải hoạt động tốt. 

+ Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu; Đèn chiếu sáng: phải có đủ số lượng, định vị đúng 

vị trí, không nứt, vỡ, cường độ chiếu sáng phải đảm bảo theo hồ sơ kỹ thuật; Đèn tín 

hiệu: phải có đủ số lượng, lắp đặt đúng vị trí theo hồ sơ kỹ thuật và được định vị chắc 

chắn. Khi quan sát bằng mắt, phải phân biệt tín hiệu rõ ràng ở khoảng cách 20m đối 

với đèn phanh, đèn xin đường và khoảng cách 10m đối với đèn tín hiệu khác, trong 

điều kiện ban ngày; Còi điện hoạt động tốt. 

+ Hệ thống tời: độ mòn và số sợi cáp bị đứt phải nằm trong giới hạn cho phép 

- Các máy móc thiết bị có yêu cầu đặc biệt 

Với các máy móc thiết bị có yêu cầu đặc biệt sẽ không trình bày trong nội dung bài 

viết này 

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát máy móc thiết bị trên công trường 

Tất cả các loại máy móc, thiết bị phải được nhà thầu kiểm tra và cho phép mới được 

phép vào hoạt động trong công trường. Hàng ngày các cán bộ Ban QLDA sẽ đi kiểm 

tra thường xuyên trên công trường, nếu phát hiện những điểm yếu không an toàn trên 

máy móc, thiết bị họ sẽ yêu cầu khắc phục ngay. 

Tất cả máy móc, thiết bị trên công trường đều được lập hồ sơ theo dõi để đảm bảo luôn 

đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng. Trên các công trường lớn để thuận tiện cho 

việc kiểm soát máy móc, thiết bị các nhà thầu nước ngoài thường dùng hệ thống Tem 

với màu sắc thay đổi theo quý. Ví dụ: quý I- tem màu xanh, quý II- tem màu đỏ- quý 

III- tem màu tím…Cứ cuối mỗi quý họ lại kiểm tra lại sổ sách giấy tờ, thậm chí cùng 

với các nhà thầu kiểm tra máy móc, thiết bị tại hiện trường trước khi dán tem mới. Các 

máy móc thiết bị không đạt yêu cầu an toàn sẽ không được dán tem cho đến khi nó 

được sửa chữa hoặc phải đưa ra ngoài công trường. Với hệ thống Tem này họ sẽ dễ 

dàng nhận ra những máy móc, thiết bị không đủ điều kiện an toàn. 

Mọi máy móc, thiết bị chỉ được đưa ra khỏi công trường trong trường hợp: nhà thầu đã 

thực hiện xong công việc (liên quan đến máy móc, thiết bị đó) theo hợp đồng, hoặc 
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nhà thầu cần phải đưa máy đi sửa chữa và được cán bộ chỉ huy công trường của nhà 

thầu chính ký giấy đồng ý cho ra.  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương 3 của luận văn giới thiệu tổng quan về Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Ngành 

chăn nuôi và An toàn thực phẩm Lâm Đồng,  nêu thực trạng quản lý chất lượng trong 

giai đoạn thi công các công trình do Ban QLDA làm chủ đầu tư về tổ chức hoạt động 

và kiểm soát chất lượng  xây dựng. Tác giả đã phân tích và đánh giá quy trình quản lý 

chất lượng trong giai đoạn thi công của Ban QLDA và đưa ra các đề xuất những giải 

pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công của Ban 

QLDA. Các đề xuất giải pháp đó là: 

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công tại các công trình do 

Ban QLDA làm chủ đầu tư; 

- Hoàn thiện một số quy trình kiểm soát chất lượng các công tác chính trong giai đoạn 

thi công tại các công trình do Ban QLDA là chủ đầu tư; 

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng vật liệu trong giai đoạn thi công tại các công 

trình; 

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công trong giai đoạn thi công tại các công 

trình; 

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng tại công 

trường 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết quả đạt được của Luận văn 

Để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, hơn ai hết nhà thầu thi công, đơn vị 

trực tiếp tạo ra sản phẩm xây dựng phải xác định được chất lượng của công trình xây 

dựng là quan trọng nhất. Chính vì vậy việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng và 

các quy trình kiểm soát chất lượng phải được tuân theo một cách triệt để, nghiêm 

túc, để đảm bảo sản phẩm xây dựng sau khi được hoàn thành sẽ đạt chất lượng mong 

muốn và đáp ứng được yêu cầu của Ban QLDA. 

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao công tác 

quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công tại các công trình do Ban QLDA Cạnh 

tranh Ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm làm chủ đầu tư nhằm kiểm soát chất 

lượng của dự án. Kiểm soát chất lượng này được dựa trên quy trình quản lý chất 

lượng ,các quy trình kiểm soát chất lượng của đơn vị, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và 

các quy định hiện hành trong hệ thống văn bản Pháp luật về xây dựng tại Việt Nam. 

Nghiên cứu này có những đóng góp giúp cho các thành viên trong đơn vị làm việc 

một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Quy trình quản lý chất lượng của đơn vị 

có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát chất lượng trong các dự án mà Nhà thầu 

tham gia thực hiện. 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phân tích được những tồn tại trong quy trình quản  lý chất 

lượng mà Ban QLDA đang áp dụng, những hạn chế này gây ảnh hưởng không nhỏ 

đến chất lượng các dự án mà đơn vị đã và đang tham gia thực hiện. 

Nghiên cứu đã phân tích, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý chất 

lượng trong giai đoạn thi công xây lắp của đơn vị và các vấn đề liên quan đến kiểm 

soát chất lượng để đạt được chất lượng và tiến  độ kịp thời. Những vấn đề  chính của 

việc hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây lắp tại Ban 

QLDA như sau: 

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công tại các công trình do 

Ban QLDA làm chủ đầu tư; 

- Hoàn thiện một số quy trình kiểm soát chất lượng các công tác chính trong giai 

đoạn thi công tại các công trình do Ban QLDA là chủ đầu tư; 

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng vật liệu trong giai đoạn thi công tại các công 

trình; 

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công trong giai đoạn thi công tại các 

công trình; 
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- Nâng cao công tác quản lý chất lượng lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng tại công 

trường 

2. Những hạn chế của đề tài 

Những nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy trình quản lý dự án 

(quản lý chất lượng) trong giai đoạn thi công tại Ban QLDA Dự án Cạnh tranh 

Ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm Lâm Đồng chủ yếu dựa trên những tồn tại, 

bất cập trong quy trình quản  lý chất lượng thực tại tại Ban QLDA và chỉ dừng lại ở 

mức độ lý thuyết, chưa được đưa vào áp dụng trong thực tiễn; 

Đề tài chỉ đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề về quy trình quản lý chất lượng trong 

giai đoạn thi công xây lắp tại đơn vị mà không nghiên cứu sâu tổng thể về quy trình 

quản lý dự án nói chung như từ công tác chuẩn bị đấu thầu đến các công tác  như 

bàn giao, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường,…. Vì vậy không có được những đánh giá tổng thể về công tác quản lý dự án 

trong công trình xây dựng nói chung của nhà thầu xây lắp; 

Do năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như thời gian nghiên cứu của học viên còn 

hạn chế nên nội dung Luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót nhất định. Cần có sự 

đóng góp, bổ sung ý kiến của các chuyên gia và nghiên cứu sâu hơn. 

3. Một số kiến nghị 

Ban Giám đốc và phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và các phòng ban chức năng  khác có 

liên quan nên thường xuyên cập nhật các văn bản, tiêu chuẩn mới, các quy trình 

quản lý chất lượng để cải thiện quy trình quản lý của đơn vị và ngăn chặn các nguy 

cơ ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng trong dự án. 

Mỗi nhân viên tại Ban QLDA phải hiểu về chính sách chất lượng của đơn vị. Yêu 

cầu tất cả các nhân viên phải nghiêm túc tuân theo các quy trình đã được lập ra và 

theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đồng thời khuyến khích các nhân viên 

trong đơn vị tích cực đóng góp các ý kiến để cải tiến các quy trình cho phù hợp với 

từng dự án, từng giai đoạn. 

Đề tài chỉ đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề về quy trình quản lý chất lượng trong 

giai đoạn thi công xây lắp tại đơn vị Do đó, khuyến nghị của tác giả trong các 

nghiên cứu tiếp theo là nên tiến hành nghiên cứu một cách tổng thể hơn về các quy 

trình quản lý dự án đối với một Nhà thầu thi công xây lắp các công trình xây dựng 

để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề nghiên cứu. 

Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu không thể tránh 

khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, bạn bè, 
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đồng nghiệp và những chuyên gia cho Luận văn này và định hướng cho tác giả 

hướng nghiên cứu và phát triển tốt hơn./. 
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