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 Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ 
   - Bộ Xây dựng 
   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
   - Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 

             
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) xin được góp ý kiến 

“Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 
công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng” thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP 
(sau đây gọi là Dự thảo Nghị định 46), như sau: 

1/- Giải thích từ ngữ (Điều 2):  
(1) Khoản 20 Điều 2 Dự thảo Nghị định 46 chưa nêu mục đích quản lý an toàn 

trong thi công xây dựng “nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công 
trình và các công trình lân cận”, được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Dự thảo Nghị 
định 46. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị hoàn thiện Khoản 20 Điều 2 Dự thảo Nghị định 46, như 
sau: “20. An toàn trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác 
động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không gây thương tật, tử 
vong, không làm suy giảm sức khỏe đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn 
lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho 
người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và bên thứ ba”. 

(2) Khoản 6 Điều 82 và điểm d Khoản 1 Điều 83a Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 
đã quy định về “công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng”. 
Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung Khoản 23 Điều 2 Dự thảo Nghị định 46, như sau: “23. 
Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là các công trình 
xây dựng được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này”. 

2/- Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình xây dựng (Điều 5): 
Hiệp hội hoan nghênh Điều 5 Dự thảo Nghị định 46 “khuyến khích áp dụng mô 

hình thông tin công trình (BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động xây dựng và quản 
lý vận hành công trình”. Nhưng do tiêu đề “Điều 5. Ứng dụng công nghệ thông tin - 
BIM” chưa sát với nội dung Điều 5, nên Hiệp hội đề nghị hoàn thiện tiêu đề, như sau: 
“Điều 5. Ứng dụng mô hình thông tin công trình xây dựng (BIM)”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------000-------- 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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3/- Nguyên tắc chung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn 
trong thi công xây dựng (Điều 10): 

Hiệp hội đề nghị bổ sung thêm đối tượng “bên thứ ba” vào Khoản 1 Điều 10 Dự 
thảo Nghị định 46, vì là bên có thể bị ảnh hưởng về an toàn trong hoạt động xây dựng 
công trình, như sau: “1. 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, các công trình lân cận và bên thứ ba”. 

4/- Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng (Điều 20): 
Đề nghị bổ sung Khoản 10 Điều 20 Dự thảo Nghị định 46, như sau: “10. Nhà 

thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường 
và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba”, để thực hiện điểm c Khoản 2 
Điều 9 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020. 

5/- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Điều 33): 
5.1)- Phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng: 
Hiệp hội nhận thấy, điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 33 Dự thảo Nghị định 46 

chưa thống nhất về phân cấp thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng 
thuộc Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 và 
Khoản 1 Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP (được sửa đổi tại Khoản 4 và Khoản 11 
Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP), theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 
Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật “của dự án đầu tư xây dựng công 
trình cấp I trở lên (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng 
có chiều cao không quá 75m)”; Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật 
“của dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng có chiều cao 
không quá 75m). 

Tuy nhiên, hiện nay ít có “công trình nhà ở” đơn thuần, mà phổ biến là “công 
trình xây dựng có chức năng hỗn hợp” (thường là tòa nhà có khối đế thương mại dịch 
vụ, hoặc có một số tầng có chức năng văn phòng, officetel, serviced apartment…), nên 
trên thực tế, việc phân cấp thẩm quyền theo Khoản 4 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định 
42/2017/NĐ-CP không thực chất, vì hầu hết dự án đều phải thẩm định ở Bộ Xây dựng. 
Do vậy, chỉ nên quy định “công trình xây dựng”, chứ không nên quy định “công trình 
nhà ở”. 

Hiệp hội đề nghị hoàn thiện điểm b và điểm c Khoản 2 Điều 33 Dự thảo Nghị 
định 46, về phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, 
như sau: 

 “b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý 
công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn 
vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 73 
Nghị định này đối với công trình cấp I trở lên (trừ công trình xây dựng có quy mô dưới 
25 tầng có chiều cao không quá 75m), công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng 
Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên (…)  

c) Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các 
khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp được Ủy ban nhân 
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dân cấp tỉnh giao kiểm tra công trình xây dựng có quy mô dưới 25 tầng có chiều cao 
không quá 75m và các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý 
của Sở theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 76 Nghị định này, trừ các công trình quy 
định tại điểm a, điểm b khoản này (…)”. 

5.2)- Về số lần kiểm tra, thời hạn có kết luận kiểm tra và việc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 
dựng: 

a. Về số lần kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: 
Hiệp hội đề nghị quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 33 Dự thảo Nghị định 46, về 

số lần “thực hiện kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình”, theo hướng 
giảm bớt hợp lý số lần thực hiện kiểm tra, như sau: 

- Không quá 02 lần đối với công trình cấp đặc biệt và công trình cấp 1. 
- Không quá 01 lần đối với công trình còn lại.  
b. Về thời hạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền có kết luận kiểm tra công 

tác nghiệm thu công trình xây dựng: 
Hiệp hội đề nghị quy định tại Khoản 5 Điều 33 Dự thảo Nghị định 46, về thời 

hạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền có kết luận kiểm tra công tác nghiệm thu công 
trình xây dựng, theo hướng rút ngắn hợp lý thời gian thực hiện thủ tục, như sau: “Không 
quá 20 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 10 ngày đối với các công trình còn 
lại kể từ khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình theo quy định”. 

c. Xử lý trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện kiểm 
tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: 

(1) Hiệp hội đề nghị bổ sung Khoản 8 (mới) Điều 33 Dự thảo Nghị định 46, quy 
định: “8. Trường hợp chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu 
công trình xây dựng, nhưng trong 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của 
chủ đầu tư, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện kiểm tra công tác 
nghiệm thu công trình xây dựng, theo quy định của Điều 33 Nghị định này, thì chủ 
đầu tư được thực hiện các quyền của chủ đầu tư”, như đưa công trình vào khai thác sử 
dụng, bàn giao nhà ở cho khách hàng…  

(2) Hiệp hội đề nghị chuyển nội dung Khoản 8 Điều 33 Dự thảo Nghị định 46 
thành Khoản 9 (mới) Điều 33 Dự thảo Nghị định 46. 

(Ghi chú: Điểm c Khoản 2 Điều 33 Dự thảo Nghị định 46 nêu “Sở Xây dựng (…) 
kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở 
theo quy định tại khoản 4 Điều 73 Nghị định này, trừ các công trình quy định tại điểm 
a, điểm b khoản này (…)”. Ghi “khoản 4 Điều 73 Nghị định này” là có sự nhầm lẫn, 
mà đúng ra, phải ghi là “điểm e Khoản 1 Điều 76 Nghị định này”). 

5.3)- Về trách nhiệm đối với kết luận kiểm tra công tác nghiệm thu công 
trình xây dựng: 

Hiệp hội nhận thấy, Khoản 6 Điều 33 Dự thảo Nghị định 46, quy định “Việc kiểm 
tra công tác nghiệm thu của các cơ quan nêu tại khoản 2 Điều này không thay thế, 
không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công 
trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng về chất 
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lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định của pháp 
luật” là xác đáng. Nhưng, Hiệp hội nhận thấy, cũng cần phải quy định rõ trách nhiệm 
của cơ quan quản lý về xây dựng khi thực hiện công vụ “kiểm tra công tác nghiệm 
thu công trình xây dựng” và ban hành kết luận kiểm tra công tác nghiệm thu công 
trình xây dựng. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung và hoàn thiện Khoản 6 Điều 33 Dự thảo Nghị 
định 46, như sau: 

“6. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan nêu tại khoản 2 Điều này 
không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về công tác quản lý chất 
lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây 
dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy 
định của pháp luật.  

Các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thủ trưởng cơ quan, về công tác kiểm tra 
và ban hành kết luận kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, theo chức 
trách, nhiệm vụ được giao”. 

Hiệp hội đề nghị các quy định (nêu trên) nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu 
lực hiệu quả việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của 
cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp;  
  Bộ Tài nguyên Môi trường;  
- Ban Chấp hành HH;  
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
 
  

 
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Lê Hoàng Châu 
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