
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SXD-QLXD Lạng Sơn, ngày       tháng       năm 2022 
V/v hướng dẫn thực hiện các 

quy định của pháp luật về kiểm 

tra công tác nghiệm thu công 

trình xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân  

hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng 

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý 

hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của       

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công 

trình xây dựng, giải quyết sự cố công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm 

thu đối với công trình xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố. 

Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau:  

1. Về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 

a) Đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công 

tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng 

công trình theo quy định gồm: 

- Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy 

mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VIII, ban hành kèm theo 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công. 

- Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy 

định tại Phụ lục X, ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ. 

b) Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định tại 

khoản 2, Điều 24, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; Quyết định số 11/2022/QĐ-

UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân cấp trách nhiệm 

quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giải quyết sự cố công trình 

xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng trên địa bàn 

các huyện, thành phố. 

Các công trình không thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn 

thành thi công xây dựng công trình (nêu trên tại khoản a Mục 1), chủ đầu tư 

phối hợp với các nhà thầu tự thực hiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 

trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 23 Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.  

c) Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây 

dựng theo quy định tại Phụ lục VI, ban hành kèm theo Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP, gồm: 

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Phụ 

lục VIA, ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

- Hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục VIB, ban hành 

kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

d) Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 

Điều 24, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, cụ thể: 

- Trước 10 ngày đối với công trình cấp II, III, IV so với ngày chủ đầu tư 

dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 23, , 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra 

công tác nghiệm thu theo hướng dẫn ở phần trên tại khoản c Mục I tới cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện (nếu 

công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện). 

- Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận 

hoặc không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư không quá 20 ngày 

đối với công trình từ cấp II, III, IV thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm 

thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

- Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 

được thực hiện theo thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 

1099/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Hạ 

tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp 

huyện tỉnh Lạng Sơn 

Do đó, hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 

xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả thông qua cơ chế một cửa liên thông    

tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn hoặc bộ phận một cửa  

cấp huyện. 

 - Riêng đối với hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 

công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của các Sở 

Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, hồ sơ 

đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng được tiếp 

nhận trực tiếp tại bộ phận văn thư của các Sở. 

2. Về bảo trì công trình xây dựng 

Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng gồm các bước sau: Lập và 

phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng; Lập kế hoạch và dự toán kinh 

phí bảo trì công trình xây dựng; Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công 

việc bảo trì; Đánh giá an toàn công trình; Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình 

xây dựng. 

2.1. Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng 

- Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020). Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có 

thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn 

bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho 

việc phê duyệt. 

- Đối với các công trình xây dựng đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng 

chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình 

tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng, có thể tổ chức 

kiểm định chất lượng công trình xây dựng làm cơ sở để lập quy trình bảo trì 

công trình xây dựng nếu cần thiết.  

- Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp 

III trở xuống, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, 

sử dụng của các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng 

theo trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng nêu trên. 

2.2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng 

- Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì 

công trình xây dựng hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và 

hiện trạng công trình. 
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- Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm: Tên 

công việc thực hiện; thời gian thực hiện; phương thức thực hiện; chi phí        

thực hiện. 

Căn cứ hình thức sở hữu và quản lý sử dụng công trình thì chi phí cho 

công tác bảo trì được hình thành từ một nguồn vốn hoặc kết hợp một số các 

nguồn vốn sau: vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi 

thường xuyên, nguồn thu từ việc khai thác, sử dụng công trình xây dựng; nguồn 

đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp          

pháp khác. 

2.3. Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì 

- Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện 

việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình 

được phê duyệt nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện 

năng lực thực hiện. 

Việc kiểm định chất lượng công trình hoặc quan trắc công trình phục vụ 

công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại 

khoản 5, khoản 6 Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

 - Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chủ sở 

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng trực quan, bằng các 

số liệu quan trắc thường xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết bị kiểm tra chuyên 

dụng khi cần thiết. 

2.4. Đánh giá an toàn công trình xây dựng  

Việc đánh giá an toàn công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử 

dụng được quy định tại khoản 47 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, cụ thể như sau: công trình quy mô lớn, kỹ thuật 

phức tạp; công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ 

chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình vận 

hành và sử dụng.  

a) Công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được quy định tại Phụ lục 

VIII ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.  

b) Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy 

định tại Phụ lục X, ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.  

c) Trình tự, nội dung đánh giá an toàn công trình xây dựng được quy định 

cụ thể tại Điều 36, 37 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.  

Riêng công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, phải được cơ 

quan có thẩm quyền xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn 

công trình.  

2.5. Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng bao gồm 
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- Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng gồm: quy trình 

bảo trì công trình xây dựng, bản vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt               

vào công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khắc phục vụ cho bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Kế hoạch bảo trì. 

- Kết quả kiểm tra công trình thường xuyên và định kỳ. 

- Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình. 

- Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có). 

- Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình 

khai thác, sử dụng (nếu có). 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý 

kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo        

thực hiện./. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBD tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Thanh tra Sở;  

- Các phòng chuyên môn, 2 Trung tâm;  

- Website Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, QLXD. Trương Trung Hiếu 
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