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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng 

công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng 

Công trình: Sửa chữa Kè tả Thạch Hãn đoạn qua thị trấn Cửa Việt 

Kính gửi: ....................................................................................... 

        Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý và bảo trì chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-

BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Văn bản số 219/BC-CCTL ngày 05/8/2019 của Chi cục Thủy lợi về 

việc Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Sửa chữa Kè tả Thạch 

Hãn đoạn qua thị trấn Cửa Việt; 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm 

thu hoàn thành thi công xây dựng công trình như sau: 

1. Thời gian kiểm tra:   15 giờ, ngày  06/11/2019 (Thứ  4 ). 

2. Địa điểm: Tại hiện trường thi công xây dựng công trình, thị trấn Cửa Việt, 

huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

3. Thành phần tham gia kiểm tra: 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT - Phòng Quản lý xây dựng công trình
1
; 

- Đại diện Chi cục Thủy lợi; 

- Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gio Linh; 

- Đại diện UBND thị trấn Cửa Việt. 

4. Nội dung và hồ sơ, tài liệu kiểm tra: 

a) Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra 

các số liệu quan trắc, đo đạc (nếu có); 

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công 

trình xây dựng của Chủ đầu tư và các Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng 

trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo Nghị định 
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46/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

b) Hồ sơ, tài liệu kiểm tra: Hồ sơ hoàn thành công trình được lập danh mục 

theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

Đề nghị Chi cục Thủy lợi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và mời các đơn vị 

có liên quan tham gia công trình cùng phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần kiểm tra; 

- Lưu: VT, QLCT.    
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