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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời gian qua công tác kiểm soát chất lượng các dự án công 

trình giao thông có bước phát triển nhanh chóng, với sự tăng nhanh 

về số lượng cũng như trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, sự lớn 

mạnh của đội ngũ công nhân kỹ thuật cùng với việc sử dụng thiết bị 

công nghệ mới hiện đại và các vật liệu chất lượng cao.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn không ít các dự án 

công trình giao thông có chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được 

các yêu cầu sử dụng, gây tốn kém thiệt hại về vật chất và con người.  

Tuy nhiên, khi nói đến chất lượng người ta thường hay tập trung 

nhiều vào khía cạnh thi công xây dựng công trình, mà quên rằng 

trong chuỗi các hoạt động xây dựng đã nêu đều có mối liên hệ chặt 

chẽ với nhau, kết quả của quá trình trước sẽ là đầu vào của quá trình 

tiếp theo. Khi tiến hành quy hoạch đến quản lý khai thác có một giai 

đoạn nào không đảm bảo yêu cầu về chất lượng thì trong các giai 

đoạn tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp thậm chí mức độ thiệt hại 

còn rất nặng nề hơn và kéo dài khó khắc phục. 

Với sự nhìn nhận như vậy, ứng với thực tế công việc của mình, 

tôi muốn nghiên cứu xây dựng khung nội dung kiểm soát chất lượng 

công trình giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đây là một phạm trù rất 

rộng, đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu dài và kinh nghiệm công 

tác trong lĩnh vực quản lý dự án thì mới có thể phân tích và đánh giá 

hết được. Do vậy trong khả năng có thể của mình, tôi lựa chọn đề tài 

nghiên cứu của luận văn là: “Xây dựng khung nội dung kiểm soát 

chất lượng các dự án công trình giao thông đường bộ thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý”. 
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2. Mục tiêu chọn đề tài 

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng đề xuất khung nội dung kiểm 

soát chất lượng. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Xác định vấn đề nguyên cứu và làm rõ các khái niệm. 

+ Tổng hợp và phân tích cơ sở lý thuyết, thực tế các nội dung có 

liên quan đến kiểm soát chất lượng dự án. 

+ Đề xuất khung nội dung kiểm soát chất lượng các dự án công 

trình giao thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý. 

+ Ví dụ minh họa kết quả nguyên cứu bằng một dự án cụ thể tại 

tỉnh Trà Vinh. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Trong các dự án công trình giao thông đường bộ. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

- Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nói chung và kiểm soát chất lượng 

công trình giao thông đường bộ nói riêng; 

- Giới hạn: Khung nội dung về các giải pháp, thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh quản lý. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Tổng hợp và phân tích từ thực tế và lý luận nội dung kiểm soát 

chất lượng các dự án công trình giao thông. 
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Chương 1 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Một số khái niệm cơ bản về quản lý chất lượng công trình 

giao thông đường bộ 

1.1.1. Một số khái niệm có liên quan về quản lý chất lượng công 

trình giao thông đường bộ 

Chất lượng là gì? 

Chất lượng được mô tả các thuộc tính như: Đẹp, tốt, bền, tươi. Vì 

thế chất lượng vừa là khái niệm cụ thể nhưng cũng là khái niệm rất 

trừu tượng; 

Chất lượng là vấn đề thỏa mãn yêu cầu đặt ra, mà yêu cầu đặt ra 

ở mức nào? Yêu cầu như thế nào thì tùy thuộc vào phía đối tác (có 

thể là khách hàng và cũng có thể là chủ đầu tư dự án); 

Chất lượng công trình giao thông là gì? 

Chất lượng công tác điều tra xã hội, dự đoán lưu lượng giao 

thông, chất lượng v.v. Chất lượng công tác trong quá trình xây dựng 

như chất lượng công tác quản lý, chất lượng công tác xây dựng và 

chất lượng công tác kiểm tra vật liệu đầu vào v.v. Chất lượng công 

trình giao thông tốt hay xấu là sự phản ánh tổng hợp của các hạng 

mục, giai đoạn công việc đó, các phương diện của quá trình hình 

thành công trình chứ không phải là đơn vị thực hiện kiểm tra dựa vào 

sự kiểm nghiệm chất lượng. Muốn đảm bảo chất lượng công trình 

giao thông chúng ta cần phải yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các cán 

bộ điều hành  quản lý một cách nghiêm ngặt tất cả các yếu tố có tính 

quyết định và ảnh hưởng đến chất lượng công trình giao thông, thông 

qua chất lượng công việc để đảm bảo chất lượng công trình giao 

thông. 
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1.1.2. Một số khái niệm liên quan về kiểm soát chất lượng 

Kiểm soát chất lượng là gì? 

- Theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000-2015 [4] Kiểm soát chất 

lượng là “Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc thực hiện 

các yêu cầu chất lượng” 

 Theo Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý [11] Quản lý chất 

lượng dự án: Kiểm soát chất lượng dự án là “tiến hành kiểm soát chất 

lượng dự án là quá trình đảm bảo cho chất lượng dự án được thực 

hiện một cách hoàn thiện” 

Vậy kiểm soát chất lượng vòng đời dự án gồm có 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Ý tưởng quy hoạch. 

- Giai đoạn 2: Lập dự án. 

- Giai đoạn 3: Thực hiện dự án. 

- Giai đoạn 4: Vận hành dự án. 

Khung kiểm soát chất lượng là gì? 

Tác giả xác định cần phải xây dựng nội dung kiểm soát chất 

lượng để có trung kiểm soát chất lượng và tránh tình trạng dự án 

chạy theo nguồn vốn thực hiện bóp méo điều chỉnh nội dung chất 

lượng để dự án được thực hiện với nguồn vốn ít hơn thực tế của nó 

làm giảm chất lượng dự án phải điều chỉnh, bổ sung khi triển khai 

thực hiện dự án. 

1.1.3. Khái niệm chất lượng dự án xây dựng. 

- Theo Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý [11] Quản lý chất 

lượng dự án: Chất lượng dự án bao gồm hai loại chất lượng sản 

phẩm đặt biệt là thực thể và dịch vụ sản phẩm công trình kiến thức”. 

- Theo Quyết định số 18/2003/QĐ - BXD [3] Quy định quản lý 

chất lượng công trình xây dựng giải thích “Chất lượng công trình xây 
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dựng là những yêu cầu về an toàn, bền vững, kỹ thuật và mỹ thuật 

của công trình 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 

giao nhận thầu xây dụng ” 

1.1.4. Hệ thống các văn bản pháp lý 

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP  

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP  

- Thông tư 26/2016/TT-BXD  

- Thông tư số 16/2016/TT-BXD  

Ngoài ra UBND tỉnh Trà Vinh và đơn vị liên quan đã ra nhiều 

văn bản, chỉ thị, hướng dẫn để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản 

lý chất lượng trong quá trình thực hiện dự án, cụ thể như: 

1.2. Hiện trạng công trình giao thông đường bộ và thực trạng 

kiểm soát chất lượng các dự án công trình giao thông đường bộ 

thuộc Ủy ban nhân tình quản lý 

1.2.1. Hiện trạng công trình giao thông đường bộ thuộc Ủy ban 

nhân tình quản lý 

- Có 06 Đường tỉnh, với chiều dài 225km; 

- Cầu đường tỉnh: Có 34 cây cầu, với tổng chiều dài 2.257m; 

- Có 42 đường huyện, với chiều dài 430km; 

- Cầu đường huyện: Tổng chiều dài là 3.609,8m dài cầu. 

1.2.2.Thực trạng kiểm soát chất lượng các dự án công trình 

giao thông đường bộ thuộc Ủy ban nhân tỉnh quản lý 

Đối với các dự án công trình giao thông đường bộ thuộc Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý sau khi xây dựng đưa vào vận hành 

dự án, chất lượng của dự án cũng như khả năng đáp ứng được yêu 

cầu cho người sử dụng, phương tiện tham gia giao thông theo dự án 

được duyệt, phụ thuộc vào bốn giai đoạn: Ý tưởng quy hoạch, lập dự 

án, thực hiện dự án, vận hành dự án mỗi giai đoạn thực hiện trên phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều chủ thể tham gia đảm bảo chất lượng 

cũng như chất lượng của vòng đời dự án. Công tác kiểm soát chất 

lượng dự án công trình giao thông đường bộ bao gồm các hoạt động 

kiểm soát chất lượng trong từng bước thực hiện: quy hoạch, khảo sát, 

thiết kế, đấu thầu, thi công, vận hành.... 

Đối với các bước thực hiện như: Ý tưởng quy hoạch, lập dự án, 

thực hiện dự án phụ thuộc vào: Các yếu tố kỹ thuật: Quy mô, tiêu 

chuẩn kỹ thuật của công trình (tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn và công 

nghệ thi công). Vị trí địa điểm xây dựng công trình, đặc điểm địa 

hình, địa chất, thủy văn; Các chủ thể tham gia vào dự án: Tư vấn lập, 

thẩm định dự án, thẩm tra; thiết kế kỹ thuật... Các cơ quan quản lý 

nhà nước, Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn giám sát xây dựng, kiểm 

định dự án và đặc biệt là nhà thầu thi công... 

1.3. Kết luận chương 1 

- Một là, Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình, 

từ công tác quản lý đến quá trình thực hiện dự án. Trong đó, phải kể 

đến những nguyên nhân cơ bản là: Sự bất cập của hệ thống văn bản 

pháp luật, hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ; 

Các chủ thể tham gia dự án chưa có ý thức cao về chất lượng công 

trình, trách nhiệm của các chủ thể với chất lượng công trình chưa rõ 

ràng. Những công trình càng có yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ mới 
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thì chất lượng công trình càng phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật và 

chuyển giao công nghệ mới. 

- Hai là, Kiểm soát chất lượng của một dự án phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như; Cơ cấu tổ chức quản lý dự án là một việc rất quan trọng, 

phức tạp, khó khan, mang tính trách nhiệm cao nhưng lại có nhiều 

yếu tố bất định, nhưng phải trên một số nguyên tắc cơ bản nhu: Sự 

phù hợp cơ cấu tổ chức dự án với hệ thống các mối quan hệ của 

thành chủ thể tham gia dự án; Sự phù hợp giữa cơ cấu tổ chức với 

nội dung dự án cụ thể; Sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với yêu cầu 

của môi trường thực tiển. 

Tóm lại, với các nội dung đã tổng hợp và phân tích, tác giả nhận 

thấy cần nhiều vấn đề cần nguyên cứu xây dựng về kiểm soát chất 

lượng. Vì vậy, luận văn sẽ phân tích chi tiết và kiến nghị một số nội 

dung liên quan đến các phần tiếp theo. 

Chương 2 

CƠ SỞ VÀ ĐỀ XUẤT KHUNG NỘI DUNG KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

2.1. Nguyên tắc kiểm soát 

2.1.1. Mục tiêu phát triển bền vững 

 “Phát triển bền vững (PTBV)” là một khái niệm rất rộng được 

đánh giá bởi nhiều chỉ số tổng hợp khác nhau, song quan điểm chung 

thừa nhận là phát triển bền vững phải dựa trên sự đạt được cả ba mục 

tiêu: xã hội, kinh tế và môi trường. Có thể nói đây là tiền đề cho mọi 

nghiên cứu phát triển của bất kỳ ngành nào, lĩnh vực nào trong đó có 

giao thông vận tải. Có thể khẳng định rằng trong phát triển ngành 

giao thông thì quy hoạch giao thông vận tải và chính sách giao thông 

đúng đắn sẽ là đòn bẩy để thực hiện ba mục tiêu theo hình sau: 
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Hình 2.1. Mục tiêu PTBV và mối quan hệ giữa chúng 

Từ nhận định trên mục tiêu Phát triển bền vững phải đảm bảo 

đồng thời cả ba mục tiêu: mục tiêu về kinh tế, mục tiêu về xã hội và 

mục tiêu bảo vệ môi trường. Vậy GTVT bền vững là gì? Để GTVT 

bền vững cần đảm bảo 02 yếu tố: 

Thứ nhất, sự phát triển bền vững của chính hệ thống GTVT là sự 

bền vững và sự hài hòa trên các phương diện: 

- Phương diện vận tải. 

- Phương diện kết cấu hạ tầng và công nghiệp giao thông. 

- Phương diện quản lý và khai thác. 

Thứ hai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là đảm 

bảo phát triển trên 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. 

2.1.2. Vòng đời chu kỳ dự án kiểm soát 

Chu kỳ của một dự án đầu tư gồm bốn giai đoạn: Giai đoạn 1 - Ý 

tưởng quy hoạch, giai đoạn 2 - Lập dự án, giai đoạn 3 - Thực hiện dự 

án - Giai đoạn 4: Vận hành dự án. 
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2.1.3 Hệ thống kiểm soát 

Tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng công trình 

Mô hình hệ thống quản lý 

 
Hình 2.3. Mô hình hệ thống quản lý nhà nước về văn bản pháp quy 

-  Hệ thống vi mô quản lý chất lượng của nhà thầu thi công 

Tình hình quản lý chất lượng ở các nhà thầu thi công 

a.Chức năng và trách nhiệm các phòng ban trong hệ thông quản 

lý chất lượng sau khi có quyết định trúng thầu, đổi với nhà thầu 

chính tiến hành thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho giám đốc công 

ty cùng với phòng kinh doanh thương thảo ký kết hợp đồng với chủ 

đầu tư và các nhà thầu liên danh (nếu có), đồng thời tiến hành triển 

khai thực hiện dự án. Nhiệm vụ của các phòng ban thực hiện (đối với 

nhà thầu có đủ năng lực): 

b. Vấn đề quản lỷ chất lượng Ban giám đốc giao cho một phó 

giám đốc phụ trách điều hành trực tiếp dự án. Đồng thời giám đốc và 

phó giám đốc phụ trách kỹ thuật (ngoài phó giám đốc phụ trách trực 

tiếp dự án), kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình để chấn 
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chỉnh và giải quyết các khó khăn ách tắc, xử lý kỹ thuật phức tạp hay 

điều phối dự án này cho dự án khác. 

2.1.4. Trình tự thực hiện 

a. Ý tưởng quy hoạch 

- Tìm kiến và xác định cơ hội đầu tư 

- Chuẩn bị các thủ tục pháp lý tham gia đầu tư 

- Xin thông tin quy hoạch kiến trúc khu đất 

- Lập bản đồ kháo sát địa hình TL 1/500 và các số liệu kỹ thuật 

khu đất. 

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 

b. Lập dự án 

Xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện và chuẩn bị nguồn nhân lực 

và mục tiêu đánh giá các khả năng, tính khả thi của dự án, xác định 

các nhân tố và cơ sở thực hiện dự án. 

- Lập quy hoạch tổng mặt bằng dự án hay hồ sơ quy hoạch chi tiết 

TL 1/500.  

- Thẩm định phương án tổng mặt hằng khu đất hoặc hồ sơ Quy 

hoạch chi tiết 1/500.  

- Lựa chọn phương án chọn để làm Thiết kế cơ sở 

- Xin công văn thỏa thuận các chuyên ngành: Sở Tài nguyên và 

môi trường (thỏa thuận về môi trường và thoát nước). 

- Khoan khảo sát địa chất công trình. 

- Thẩm định Thiết kế cơ sở tại Sở GTVT. 

- Lập Báo cáo đầu tư (Dự án đầu tư) để chủ đầu tư trình UBND 

tỉnh phê duyệt Dự án. 

c. Thực hiện dự án 

Tiến hành phê duyệt thiết kế, đấu thầu xây dựng, tổ chức thi công, 

quản lý giám sát và đánh giá quá trình thực hiện đề đạt được mục 

tiêu đề ra của dự án (điều chính dự án nếu cần - thông qua kết quả 

giám sát và đánh giá). 
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d. Vận hành khai thác 

Hoàn thành công trình, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, tiến 

hành duy tu sửa chữa định kỳ theo quy dịnh cho đến hết dự vòng đời 

của dự án. 

- Công tác quản lý khai thác. 

- Công tác duy tu sữa chữa. 

2.1.5.  Nội dung chất lượng 

- Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy 

định của pháp luật từ khâu ý tưởng quy hoạch, lập dự án, thực hiện 

dự án, vận hành khai thác, 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, quy chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn áp dụng, các yêu cầu 

của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

- 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 kiểm soát 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 theo công trình theo quy định của pháp luật chủ 

đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ đầu 

kiện năng lực theo quy định của pháp luật. 

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác 

kiểm soát chất lượng các tổ chức, cá nhân hay xây dựng công trình; 

Thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng, tổ chức thực hiện giám định xây dựng công trình; kiến nghị 
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kiểm soát các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy 

định của pháp luật. 

- Các chủ thể tham gia hoạt động dự án công trình xây dựng chịu 

trách nhiệm về chất lượng do các công việc mình thực hiện. 

Quan điểm, nguyên tắc, cơ sở: 

Qua phân tích những nội dung về quản lý chất lượng đường bộ 

nói chung và chất lượng đường bộ ở giai đoạn thi công nói riêng, 

chúng tôi khái quát một số nguyên tắc chính quản lý chất lượng là: 

- Phải tuân theo nguyên tắc tổng thể (đồng bộ và toàn diện): 

Nghĩa là quản lý chất lượng đường bộ là quản lý một quá trình, ở giai 

đoạn thi công cũng là một quá trình lớn bao gồm nhiều quá trình nhỏ, 

quản lý mọi yếu tố liên quan đến chất lượng: Con người, thiết bị, vật 

liệu, .. ; Quản lý mọi hạng mục công tác … 

- Phải tuân thủ làm tốt nguyên tắc kiểm tra đánh giá. Nguyên tắc 

này gồm quản lý, theo dõi, quy trình, phương pháp, thiết bị … đều có 

sự liên quan  đến kiểm tra đánh giá. 

- Nguyên tắc dựa trên cơ sở pháp lý: Đó là quản lý theo điều kiện 

hợp đồng, những văn bản pháp quy đã được ban hành … 

- Phải coi trọng yếu tố con người: Thực tế đã chứa đựng yếu tố 

quyết định là con người. Tuy nhiên, nguyên tắc này nhằm khẳng 

định lại vị trí của con người thông qua nhận thức và giáo dục, đạo 

đức nghề nghiệp, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân. 

2.2. Đề xuất khung nội dung kiểm soát chất lượng 

2.2.1. Khung nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn ý tưởng 

quy hoạch 

2.2.2. Khung nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn lập dự án 

2.2.3. Khung nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện 

dự án 

2.2.4. Khung nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn vận hành 

dự án 
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2.3. Kiến nghị chương 2 

Như vậy trong Chương 2, tác giả đã xây dựng được một khung 

các nội dung chính của kiểm soát chất lượng dự án công trình giao 

thông đường bộ. Đây là những nội dung hướng dẫn cơ bản chế các 

nhà hoạch định có thể xây dựng các khung nội dung kiểm soát chất 

lượng nhằm đạt được những mục tiêu đề ra, và để có cái nhìn đơn 

giản và tổng quát hơn. 

 

Chương 3 

VÍ DỤ VẬN DỤNG CÁC NỘI DUNG KIỂM SOÁT  

CHẤT LƯỢNG TUYẾN ĐƯỜNG - GIAI ĐOẠN 2 –  

ĐƯỜNG TRÁNH QUỐC LỘ 60 THUỘC ĐỊA PHẬN  

THỊ TRẤN TIỂU CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH 

 

3.1. Giới thiệu tổng quát về tỉnh Trà Vinh và Tuyến đường 

giai đoạn 2  Đường tránh Quốc lộ 60 thuộc địa phận thị trấn 

Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Phía 

Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long. Phía Đông Bắc giáp tỉnh Bến 

Tre với sông Cổ Chiên. Phía Tây Nam giáp tỉnh Sóc Trăng với sông 

Hậu. Phía Nam và Đông Nam giáp biển Đông với hơn 65km bờ biển, 

nơi có 2 cửa sông được xem là 2 cửa sông quan trọng thông thương 

đồng bằng sông Cửu Long với biển Đông, nối với cả nước và quốc tế. 

Do vậy, tỉnh Trà Vinh có địa thế và tầm quan trọng về kinh tế và 

quốc phòng đối với Đồng bằng sông Cửu Long. 

Để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lấy nền tảng nông nghiệp và 

tiếp tục chọn lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ làm mũi nhọn đột phá. 

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật cần thiết phải ưu tiên đầu tư phát triển, đặc 

biệt hạ tầng giao thông vận tải. Điều này đòi hỏi ngành giao thông 
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vận tải của tỉnh phải có chiến lược phát triển trung và dài hạn phù 

hợp. Giao thông vận tải phải phát triển đi trước một bước, làm tiền 

đề và tạo động lực cho việc phát triển kinh tế-xã hội theo các kế 

hoạch đã đề ra. 

Do những yêu cầu trên, việc lập “Quy hoạch tổng thể phát triển 

giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030” là hết sức cần thiết. 

3.2. Đặc điểm và quy mô đầu tư dự án Đường tránh Quốc lộ 60 

thuộc địa phận thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần 

3.2.1. Vị trí 

Tuyến đường giai đoạn 2 - Đường tránh Quốc lộ 60 thuộc địa 

phận thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần thuộc địa phận huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà Vinh là tuyến đường được xây dựng mới theo Quyết 

định số 2028/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh. 

3.2.2. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ 

yếu 

- Tuyến chính: Điểm đầu giáp Quốc lộ 60 tại Km90+060, điểm 

cuối giáp lại Quốc lộ 60 tại Km91+426 khu vực Ngã sáu thị trấn 

Tiểu Cần. Tổng chiều dài tuyến chính dài 1.587,517m được chia 

thành 03 đoạn như sau: 

+ Đoạn 1: Từ đầu công trình (giáp Quốc lộ 60 tại Km90+060) đến 

Km1+324,935 (tại điểm giao với đường nhánh 4) dài 1.324,935m.  

+ Đoạn 2: Từ Km1+324,935 (tại điểm giao với đường nhánh 4) 

đến Km1+479,890 (tại điểm giao với đường Bà Liếp) dài 154,955m.  

+ Đoạn 3: Từ Km1+479,890 (tại điểm giao với đường Bà Liếp) 

đến Km1+587,517 (Ngã sáu thị trấn Tiểu Cần) dài 107,62 m.  

- Tuyến nhánh: gồm có 04 tuyến nhánh với tổng chiều dài 

1.654,24m.  

- Tuyến nhánh phụ: gồm có 04 tuyến nhánh phụ với tổng chiều 
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dài 529,14m.  

+ Cấp đường thiết kế: Đường đô thị khu vực đối với tuyến chính 

và tuyến nhánh; đường nội bộ đối với tuyến nhánh phụ. 

+ Tốc độ thiết kế: 40Km/h đối với tuyến chính và tuyến nhánh, 20 

Km/h đối với tuyến nhánh phụ. 

+ Tải trọng tính toán: trục đơn 10 tấn. 

+ Cường độ mặt đường yêu cầu: Eyc ≥ 115 MPa đối với tuyến 

chính và tuyến nhánh, Eyc ≥ 98 MPa đối với phần mặt đường gom 

và tuyến nhánh phụ. Tải trọng đối với đường đan nội bộ cho xe hai 

bánh và người đi bộ. 

- Bó vỉa - vỉa hè - phân cách - tiểu đảo: 

+ Bó vỉa được bố trí dọc theo hai bên vỉa hè, bằng bê tông đá 1x2, 

25 MPa đổ tại chổ. 

+ Vỉa hè được lót gạch Terrazzo dày 5cm. 

+ Dãy phân cách được bố trí theo chiều dài tuyến chính và tuyến 

nhánh, bằng BT đá 1x2, 25 MPa đổ tại chổ. 

+ Tiểu đảo được bố trí tại đầu tuyến. Bó vĩa tiểu đảo bằng bê tông 

đá 1x2, 25 MPa đổ tại chổ. 

- Cây xanh, chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt: 

+ Cây xanh được bố trí dọc theo hai bên vĩa hè và trong dãy phân 

cách để tạo vẽ mỹ quan cho công trình. 

+ Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng trang trí, đường dây hạ thế và 

chiếu sáng nhánh phụ. 

+ Bố trí hệ thống cấp nước sinh hoạt theo các tuyến nhánh phụ nằm 

trong diện tích giới hạn bởi tuyến nhánh số 2 và tuyến nhánh số 3. 

-  Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: 

* Khảo sát: 

- Quy phạm đo vẽ địa hình 96TCN 43-90. 

- Quy trình khảo sát đường ôtô 22 TCN 263-2000. 

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22 TCN 259-2000. 
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- Công tác trắc địa trong công trình xây dựng - yêu cầu chung 

TCXDVN 309:2004. 

* Thiết kế: 

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211- 06. 

- Quy trình đánh giá tác động môi trường 22 TCN 242-98. 

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054-2005. 

- Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quãng trường đô 

thị TCXD 104-1983. 

- Đường đô thị – yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ 

QCVN41:2012/BGTVT. 

3.2. Một số nội dung chất lượng không đạt chất lượng yêu cầu 

- Khảo sát thiết kế: Có sự sai khác tương đối lớn giữa thiết kế kỹ 

thuật và thực tế thi công. 

+Tổng chi phí giảm 42.589 triệu đồng – 41.094 triệu đồng =  

635.577 triệu đồng. Sai khác nhiều là giảm khối lượng bù phụ nền 

cát gần 15.000m3 và khối lượng nền cát. 

+ Một số vị trí đặt các công trình thoát nước chưa phù hợp phải 

điều chỉnh.  

+ Trắc dọc: Chỉnh lại một số đường đỏ cục bộ cho phù hợp với 

địa hình. 

* Quản lý chất lượng trong quá trình thi công: 

+ Về nhà thầu thi công: 

- Đấu thầu và trúng thầu hồ sơ đủ về năng lực nhưng khi triển 

khai thi công dự án thiếu năng lực về thiết bị, nhân sự của hệ thống 

quản lý chất lượng nhất là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Duyên Hải lại ủy quyền giao cho Chi nhánh miền nam thuộc 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duyên Hải toàn quyền 

thực hiện gói thầy. Thực hiện thi công không theo trình tự xây dựng 

cơ bản (Báo cáo của tư vấn giám sát ngày 13/4/2013). 
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- Trong quá trình thi công các nhà thầu vi phạm về chất lượng 

tương đối nhiều, tuy nhiên nhà thầu chưa có đủ năng lực và có hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 – 2000 

rất quy củ. 

Cụ thể: Sử dụng vật liệu nhựa đường, đá thi công láng mặt không 

đạt yêu cầu và các vi phạm khác trong quá trình thi công. Do đó một 

số hạng mục nhà thầu phải phá đi làm lại rất tốn kém. Ban điều hành 

dự án của nhà thầu hoạt động kém hiệu quả, Nhà thầu phải tổ chức 

lại thuyên chuyển các cán bộ yếu kém đi nơi khác thì mới khắc phục 

được. 

+Về văn phòng tư vấn giám sát:  ông ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng. 

- Thực hiện công tác giám sát và tư vấn cho chủ đầu tư về thực 

hiện dự án còn nhiều lơi là chưa sâu sát chưa cương quyết đối với 

nhà thầu thi công thực hiện theo đúng trình tự xây dựng cơ bản.  

- Làm công tác tư vấn cho chủ đầu tư về xử lý kỹ thuật trên hiện 

trường chưa sát chưa có chất lượng. Ví dụ như thay đổi địa chất đất 

cát, xử lý các công trình thoát nước, tiến độ thi công... 

+ Về chủ đầu tư (Đại diện là Ban quản lý dự án công trình giao 

thông Trà Vinh): 

Thực hiện tốt về quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi 

công với các chủ thể tham gia xây dựng gói thầu là nhà thầu thi công, 

tư  vấn giám sát, thí nghiệm. Đã xử lý nghiêm các vi phạm về chất 

lượng của nhà thầu thi công và kỷ luật đối với tư  vấn giám sát khi 

sai phạm (Công văn số 04/QLDA ngày 02/3/2013 của Ban quản lý 

dự án công trình giao thông, công văn số 86/QLDA ngày 21/9/2013 

của Ban quản lý dự án công trình giao thông Trà Vinh...) .  

Những tình hình thực tế đã được thực hiện tại nhà thầu 

- Nhà thầu đã có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo ISO 

9001 – 2000 nhưng thực hiện trên công trường là không có. 
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- Ban điều hành trên công trường có nhưng không đủ năng lực 

thực hiện 

- Nhà thầu chính là Công ty trách nhiệm hữa hạn một thành viên 

Duyên Hải giao lại ủy quyền cho chi nhánh Miền Nam - Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Duyên Hải sẽ làm giảm chất 

lượng công trình, khó điều hành. 

- Phòng thí nghiệm của nhà thầu được kiểm tra đánh giá lúc đầu 

đủ năng lực theo hồ sơ mời thầu, nhưng trong quá trình thực hiện 

không theo hồ sơ đã trình. Do đó không đáp ứng đủ năng lực từ thiết 

bị đến nhân lực vẫn thực hiện gói thầu nên nhiều phép thử phải làm 

thủ tục. 

- Do nhà thầu giao khoán cho đội thi công, nhưng công tác điều 

hành của đội không đủ năng lực nên đã ảnh hưởng đến chất lượng 

của dự án. 

3.3. Nhận xét và đánh giá chung về quản lý chất lượng trong giai 

đoạn thi công của gói thầu XL2 

- Trách nhiệm của hệ thống quản lý Nhà Nước về chất lượng 

công trình trên dự án chưa thể hiện rõ (Chỉ có thẩm định dự án). 

- Chủ đầu tư chưa kiểm soát được hồ sơ trúng thầu và nhà thầu, 

chưa có chế tài mạnh đề xử lý. 

- Các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thí 

nghiệm đều có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ nhưng khi thực 

hiện đang có nhiều sai sót đã nêu trên. Hệ thống kiểm soát chất 

lượng nội bộ có tính chất tượng trưng nhiều. Chất lượng công trình 

chưa đáp ứng thỏa mãn các yêu cầu đặt ra của dự án, tiến độ công 

trình chậm > 4 tháng. 

3.4. Đề xuất một số giải pháp 

Một là, đấu thầu và xét chọn nhà thầu 
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- Hồ sơ mời thầu yêu cầu phải đề ra các tiêu chuẩn cụ thể về tiêu 

chuẩn kỹ thuật của dự án, tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu. Ưu tiên lựa 

chọn các nhà thầu có năng lực, có kinh nghiệm đã thực hiện thi công 

các loại công trình cùng cấp cùng loại, có hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000-2015. Chủ đầu tư phải 

công khai trước công luận về việc lựa chọn nhà thầu đã trúng thầu 

đồng thời phải có cơ quan có thẩm quyền thẩm tra lại, để tránh hiện 

tượng quân xanh quân đỏ và các nhà thầu sân sau của chủ đầu tư 

(thực tế có rất nhiều). Tránh hiện tượng chạy thầu, mua thầu của các 

nhà thầu. 

- Tùy theo cấp của công trình, đối với các công trình quan trọng 

có yêu cầu kỹ thuật cao khi chấm thầu nên chọn nhà thầu có điểm kỹ 

thuật chất lượng cao nếu giá đạt yêu cầu trong khung cho phép, 

không thiên về chọn nhà thầu có giá thấp nhất (nên xét yêu cầu chất 

lượng của công trình đề ra điểm xét thầu trong mối tương quan giữa 

chất lượng kỹ thuật và giá cho phù hợp). 

- Nếu là liên danh hoặc có thầu phụ thì tùy theo từng loại, cấp 

công trình để đưa vào tiêu chuẩn xét chọn nhà thầu và phải xét chọn 

năng lực nhà thầu liên danh hoặc thầu phụ cụ thể theo tiêu chuẩn của 

hồ sơ mời thầu nhưng phải đảm bảo tính minh bạch. 

Hai là, thực hiện trong giai đoạn xây lắp: Kiểm tra xem xét loại 

bỏ các thủ thuật của các nhà thầu khi thi công thực hiện dự án, trong 

giai đoạn thi công. 

- Đối với nhà thầu thi công: 

+ Kiểm tra năng lực thực thi công trình của các chủ thể tham gia 

thực hiện là Ban quản lý dự án, Nhà thầu, tư vấn giám sát phải có đủ 

trình độ và năng lực chuyên môn để thực hiện dự án. 

+ Thực hiện theo đúng trình tự xây dựng cơ bản. 
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+ Yêu cầu nhà thầu trước khi thi công phải lập bộ máy quản lý 

điều hành dự án của nhà thầu (Ban điều hành dự án), có đủ năng lực 

để triển khai (chứng chỉ hành nghề) thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm 

tra có hiệu quả trên công trường. 

+ Nhà thầu phải có bộ máy kiểm soát chất lượng nội bộ của nhà 

thầu thường xuyên thực hiện công tác giám sát chất lượng nội bộ trên 

công trình theo tiêu chuẩn ISO 10006 – 2007. 

+ Yêu cầu nhà thầu lập biện pháp thi công chi tiết cụ thể của dự 

án và kiểm tra duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công. 

+ Yêu cầu ban điều hành công trường của nhà thầu bố trí tổ chức 

mặt bằng và các mũi thi công trên công trường khoa học, tuân thủ 

biện pháp thi công đã được duyệt và các quy định đã ban hành. 

+ Kiểm soát chặt chẽ nguồn vật liệu đầu vào của nhà thầu, yêu 

cầu nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm đầy đủ. 

+ Kiểm soát và đánh giá năng lực phòng thí nghiệm hiện trường 

phục vụ cho thi công cụ thể khoa học tại công trường (Ban quản lý 

dự án và tư  vấn giám sát phải kiểm soát chặt). 

+ Kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công của nhà thầu, từ nghiệm 

thu ẩn dấu đến nghiệm thu chuyển giai đoạn. 

+ Kiểm soát quá trình thực hiện của phòng thí nghiệm thực hiện 

đúng đủ các khối lượng phép thử, nghiệm thu kiểm tra chất lượng 

trên công trường (như thí nghiệm kiểm tra độ chặt từng lớp đất đắp 

K95, K98, 200m3/mẫu; Độ chặt và thí nghiệm cấp phối đá dăm 

200m3/mẫu; Kiểm tra mẫu bê tông nhựa sản xuất ở trạm trộn đem ra 

thi công 200 tấn/mẫu; Thay đổi các mỏ vật liệu …). Không được làm 

khống các thí nghiệm cho đủ để khép hồ sơ hoàn công (làm thủ tục 

các chứng chỉ thí nghiệm) và phải có biện pháp xử lý nghiêm (có chế 

tài cụ thể) nếu phòng thí nghiệm hoặc nhà thầu nào vi phạm. 
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+ Đối với những dự án công trình đường bộ lớn quan trọng phải 

có thẩm định kiểm tra chéo về chất lượng công trình trong quá trình 

thi công của các nhà thầu bằng cách đưa phòng thí nghiệm độc lập 

thực hiện công việc này. 

-  Riêng đối với Ban Quản lý dự án 

+ Phải có đủ năng lực về trình độ và chuyên môn nghiệp vụ để 

kiểm tra điều hành tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện đầy 

đủ các tuần tự công tác thi công dự án đúng quy trình và các tiêu 

chuẩn kỹ thuật đề ra.  

+ Điều hành giám sát chặt chẽ tư vấn giám sát, nhà thầu xử lý 

giải quyết linh hoạt các vướng mắc xử lý kỹ thuật trên công 

trường đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả. 

+ Tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và các Ban quản lý dự 

án trong quá trình quản lý chất lượng tư vấn khảo sát thiết kế, thẩm 

định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình cũng như 

không có các công ty sân sau để đảm bảo tính minh bạch. 

-  Đối với tư vấn thiết kế 

+ Tăng cường việc đảm bảo chất lượng công tác khảo sát thiết kế, 

lập dự án, lập dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình. 

+ Thực hiện quyền giám sát tác giả, phát hiện và có đề xuất xử lý 

kịp thời nhưng sai khác giữa thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi 

công (kết hợp với tư vấn giám sát, nhà thầu dưới sự chỉ đạo của chủ 

đầu tư để xử lý). 

+ Tăng cường hệ thống kiểm tra chất lượng nội bộ và thực hiện 

nghiêm chỉnh công tác kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm khảo 

sát thiết kế do đơn vị mình thực hiện. Tổ chức được giao nhiệm vụ tư 

vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng của đồ án 

thiết kế. 
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-  Đối với tư vấn giám sát 

+ Phải đủ năng lực trình độ tư vấn giám sát, đó là nghề và phải 

được chuyên môn hóa, đó là đơn vị độc lập và được trả lương cao. 

+ Phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót của nhà thầu trong tất cả các 

khâu từ cung cấp nguyên vật liệu đến việc tuân thủ nghiêm túc đồ án 

thiết kế, biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công được duyệt. 

+ Sắp xếp lại tổ chức tư vấn làm công tác tư vấn giám sát để phù 

hợp với các quy định hiện hành. 

+ Soạn thảo chế tài cụ thể để quy định trách nhiệm của các tổ 

chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát. 

+ Phải có các quy định cụ thể về trách nhiệm, chi phí tiền lương 

cũng như phải có các tiêu chuẩn, thi lựa chọn, để cử và giao trách 

nhiệm tư vấn trưởng, kỹ sư thường trú ở các văn phòng tư vấn giám 

sát. 

Mối quan hệ của các chủ thể Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư), 

Nhà thầu thi công, Nhà thầu thiết kế, Văn phòng tư vấn giám sát 

tham gia trực tiếp vào giai đoạn thi công cũng như quá trình quản lý 

chất lượng 

3.5. Kết luận chương 3 

- Kiểm soát chất lượng dự án công trình đường bộ là qưá trình 

quản lí tổng hợp rất phức tạp, một công việc có nội dung rộng lớn, 

bao gồm nhiều công tác kiểm soát chất lượng khác nhau, đồng thời 

là họat động vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính xã hội cao. 

Những chủ trương, quy định của Nhà nước về kiểm soát chất lượng 

công trình đường bộ còn nhiều khiếm khuyết, chưa rõ ràng, cụ thể, 

dẫn đến công tác kiểm soát chất lượng công trình đường bộ chưa 

đáp ứng được yêu cầu thực tế. 
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- Chất lượng dự án công trình giao thông đường bộ thể hiện hiệu 

quả của họat động quản dự án thông qua các chỉ tiêu, giá trị ứng với 

chức năng của dự án đối với các giai đoạn của vòng đời dự án. Chất 

lượng dự án chịu ảnh hưởng của các quan hệ giữa các yểu tố trong hệ 

thống quản lý chất lượng. Vì vậy, nghiên cứu khai thác đường cần 

phải xuất phát từ cơ sở khoa học này. 

- Chất lượng dự án phải được đánh giá đầy đủ qua hệ thống chỉ 

tiêu chất lượng, bao gồm nhóm chỉ tiêu kỹ thuật và các chỉ tiêu này 

được xác định thực tế trong quá trình thực hiện chu kỳ dự án. 

- Hiểu được tầm quan trọng của công tác kiểm soát chất lượng dự 

án công trình giao thông đường bộ, chúng ta cần có những thái độ và 

ứng xử tích cực trong xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao 

chất lượng công trình đường bộ như đã trình bày. 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trước tình hình thực tế về chất lượng công trình giao thông 

đường bộ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý đã và đang 

có nhiều vấn đề đặt ra tác giả luận văn đã: 

1. Phân tích tìm hiểu và kiến nghị về khái niệm chất lượng công 

trình đường bộ, kiểm soát chất lượng công trình giao thông đường bộ 

các nội hàm, đặc tính của chất lượng đường bộ phải được xét đến 

trong suốt vòng đời của dự án công trình đường bộ. 

2. Phân tích quá trình kiểm soát chất lượng công trình giao thông 

đường bộ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý kiến nghị áp 

dụng 2 hệ thống thành phần: Hệ thống kiểm soát chất lượng vĩ mô và 

hệ thống kiểm soát chất lượng vi mô. Trong hệ thống quản lý chất 

lượng vĩ mô cần quy định trách nhiệm lớn hơn của Chủ đầu tư (Ban 
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quản lý dự án) đối với chất lượng công trình giao thông đường bộ. 

Trong hệ thống kiểm soát chất lượng vi mô cần phải quy định tất cả 

các chủ thể tham gia quản lý dự án và thực hiện dự án phải lập hệ 

thống kiểm soát chất lượng của mình. 

3. Trong luận văn đã tổng hợp, phân tích những nội dung cơ bản 

trong hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công và chỉ ra 

những mối quan hệ cơ bản. 

4. Luận văn đã vận dụng những nội dung được phân tích nêu trên 

vào 1 dự án cụ thể để có cái nhìn và đánh giá về một số nội dung 

quản lý chất lượng của 1 dự án đã thực hiện, đặc biệt đã minh họa 

bằng số liệu thực tế một công trình minh họa thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh quản lý (Chương 3). 

2. Kiến nghị 

Công tác quản lý chất lượng công trình nói chung và công trình 

đường bộ nói riêng rất phức tạp để có thể đạt được vì vậy tác giả kiến 

nghị: 

- Hoàn thiện các văn bản pháp lý, cơ chế quản lý chặt chẽ khách 

quan. 

- Cần có các biện pháp chế tài mạnh để răn đe hỗ trợ, tuy nhiên 

cần phải xác định được trách nhiệm sự cố công trình thuộc về ai thì 

cần phải làm rõ, xây dựng một khung chuẩn về kiểm soát chất lượng 

suốt quá trình vòng đời dự án (Dựa trên Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 

9000-2015) . 

- Ngoài những yếu tố về quản lý chất lượng thuộc ngành thì cần phải 

có sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng xã hội, về chống tham nhũng. 


