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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SXD-CCGĐ Hà Nam, ngày     tháng 10 năm 2019 
Vv thông báo kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng  

 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam 

 

 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của 

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

Căn cứ các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 36/2016/QĐ-

UBND ngày 8 tháng 9 năm 2016 về việc Quy định phối hợp quản lý nhà nước 

về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2016; Quyết 

định số 1178/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Quy trình 

kiểm tra công tác nghiệm thu và phối hợp quản lý nhà nước trong quá trình kiểm 

tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 2265/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tại xã Đại 

Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1); Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 

02/02/2018 về việc chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 

nhà ở đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1); Văn bản số 

2656/UBND-GTXD ngày 09/9/2019 về việc tổ chức nghiệm thu, bàn giao các 

hạng mục công trình HTKT thuộc dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở 

đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1). 

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-SXD ngày 28/5/2018 của Sở Xây dựng về 

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1); 

Quyết định số 550/QĐ-SXD ngày 11/4/2019 của Sở Xây dựng về việc phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh công trình xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1). 

Sau khi xem xét Báo cáo số 128/BC-CTHT ngày 30/09/2019 của Công 

ty cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, báo cáo hoàn 

thành thi công xây dựng công trình Đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở đô thị 

tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1) và hồ sơ kèm theo. Ngày 

09/10/2019, Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành (Sở Công 

thương, Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới, Phòng cảnh sát PCCC& 

CHCN Công an tỉnh, Ủy ban nhân huyện Kim Bảng) và các đơn vị có liên quan 

kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình của Chủ 

đầu tư (có Biên bản kiểm tra). 
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Trên cơ sở Báo cáo số 133/BC-CTHT ngày 11/10/2019 của Chủ đầu tư về 

việc khắc phục một số nội dung tồn tại nêu tại biên bản kiểm tra ngày 9/10/2019 

và Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kèm theo, Sở Xây dựng 

thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình như sau: 
 

I. Thông tin chung về công trình xây dựng 

 

1. Tên công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở đô thị tại 

xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1). 

 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

 

3. Quy mô, thông số chính công trình:  

 

a) San nền: Cao độ san lấp mặt bằng thiết kế từ +3,0m÷+3,15m (thấp 

hơn 50cm so với cao độ quy hoạch). Vật liệu san lấp bằng đá lẫn đất, đá thải 

hệ số đầm chặt K≥90.  

 

b) Đường giao thông:  

- Mặt cắt đường giao thông đối ngoại: 

+ Tuyến Quốc lộ 38, mặt cắt 1-1 (trong phạm vi dự án hoàn thiện đường 

gom): 5,0m+7,0m+8,0m= 20,0m. 

+ Tuyến đường D3, mặt cắt 2-2: 5,0m + 7,5m + 3,0m+ 7,5m+5,0m = 

28,0m. 

+ Tuyến đường N5, mặt cắt 3-3: 5,0m+10,5m + 5,0m = 20,5m.  

- Mặt cắt đường giao thông nội bộ: 

+ Tuyến đường D1, D4, N2, N3, N4, N6, mặt cắt 5-5: 4,0m + 

7,5m+4,0m = 15,5m. 

+ Tuyến đường D5, mặt cắt 6-6: 5,0m + 7,5m + 2,5m = 15,0m.   

- Kết cấu đường giao thông đối ngoại (từ trên xuống dưới): 

+ Lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm. Tưới nhựa dính bám: 0,5kg/m
2
. 

+ Lớp bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm. Tưới nhựa dính bám: 1,0kg/m
2
. 

+ Móng cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm; Loại II, dày 25cm. 

+ Lớp đá lẫn đất đầm chặt K98 dày 30cm  

+ Nền đường đá lẫn đất đầm chặt K≥95. 

- Kết cấu đường nội bộ còn lại (từ trên xuống dưới): 

+ Lớp bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7cm. 

+ Tưới nhựa dính bám: 1,0kg/m
2
. 

+ Móng cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm; Loại II, dày 25cm. 

+ Lớp đá lẫn đất đầm chặt K98 dày 30cm;  

+ Nền đường đá lẫn đất đầm chặt K≥95. 

- Kết cấu hè: Mặt hè lát gạch Terrazzo dày 3,5m, lớp bê tông lót đá 2x4 

mác 150 dày 10cm; nền đắp đá lẫn đất đầm chặt K≥95. Bó vỉa bằng bê tông 

đá 1x2 mác 250 đúc sẵn. Bó vỉa loại 1 kích thước 26x23x100cm bố trí theo 

mép hè của các tuyến đường. Bó vỉa loại 2 kích thước 15x40x100cm bố trí tại 
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dải phân cách. Đan rãnh dùng tấm đan bê tông đá 1x2 mác 200 kích thước 

50x30x5cm. Trồng cây xanh bóng mát dọc hai bên đường, khoảng cách trung 

bình 10m/cây; kích thước hố trồng cây 1,2x1,2(m) xây gạch không nung vữa 

xi măng mác 75; Các loại cây chủ yếu như (Bằng Lăng, Ôsaka, Xoài).   

- Lát mái ta luy, mái mương: Tuyến đường D5 có taluy là mái mương 

tiêu A32. Thiết kế xây đá hộc vữa xi măng mác 100 dày 30cm, mái taluy 1:1. 

Móng kè gia cố đóng cọc tre đường kính D810cm dài 2,5m, mật độ 25 

cọc/m
2
, đệm đá dăm dày 10cm, chân khay xây bằng đá hộc vữa xi măng mác 

100. Đỉnh kè sử dụng lan can bằng cột thép ống mạ kẽm, dây xích sắt D8. 

- Tổ chức giao thông: Thiết kế các vạch kẻ đường, biển báo phù hợp với 

QCVN 41-2016 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ bao gồm: 

Vạch tim đường (vạch 1-1), vạch đi bộ qua đường (vạch 7-3) và các loại biển 

báo giao nhau, biển chỉ dẫn,... 

 

c) Thoát nước mưa: 

 

- Hướng thoát nước mưa từ Tây sang Đông, từ Bắc và Nam thu về giữa khu 

đất sau đó thoát ra kênh tiêu A32 phía Đông của dự án thông qua 03 cửa xả.  

- Mạng lưới thoát nước mưa được bố trí đi trên vỉa hè, sử dụng cống tròn 

bê tông cốt thép mác 300 đúc sẵn D400, D600, D800 (đoạn qua đường sử 

dụng cống cấp tải trọng HL93).  

- Hệ thống ga thiết kế dọc theo cống, khoảng cách trung bình từ 35÷40m 

một hố ga. Bao gồm ga xây gạch, vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 

75 và ga bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200; nắp hố ga bằng gang kích thước 

90x90x60cm (tải trọng 25 tấn).  

 

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  

 

- Hướng thoát nước thải từ Nam xuống Bắc, nước thải được thu gom tập 

trung vào hệ thống cống đặt trên hè các tuyến đường giao thông, sau đó chảy 

vào trạm xử lý nước thải phía Bắc của Dự án theo Quy hoạch (giai đoạn 1 

chưa đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, toàn bộ nước thải sau khi xử lý sơ 

bộ đấu tạm vào cống thoát nước mưa sau đó thoát ra kênh tiêu A32 phía 

Đông của Dự án).  

- Mạng lưới thoát nước thải sử dụng ống HDPE gân xoắn D300 bố trí 

dọc các tuyến trên vỉa hè.  

- Trên mạng lưới sử dụng ga thu khoảng cách từ 20÷30m một hố ga. Hố 

ga được xây bằng gạch vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75, nắp ga 

bằng gang 90x90x60cm (tải trọng 25 tấn). 

 

đ) Hệ thống cấp nước: 

 

- Nguồn nước được lấy từ tuyến đường ống cấp nước 180 phía Nam 

QL38 (theo dự án xây dựng khẩn cấp nước sạch tập trung thay thế nguồn 
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nước ngầm ô nhiễm Asen, nước mặt ô nhiễm bởi sông Nhuệ thuộc các xã ven 

sông Nhuệ, huyện Kim Bảng) thông qua tuyến đường ống 160.  

- Ống cấp nước đi trên hè đường. Mạng lưới chính đường kính 110, mạng 

nhánh đường kính 32÷50. Vật liệu ống và phụ kiện nối ống đồng bộ dùng ống 

HDPE chịu lực. Tại các vị trí qua đường sử dụng ống thép lồng bảo vệ. 

- Hố van xây gạch trát vữa xi măng mác 75, đáy đổ bê tông đá 2x4 mác 

150 dày 20cm, tấm đan bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 dày 10cm. 

- Cấp nước cứu hỏa sử dụng ống đường kính D110. Bố trí 06 trụ cứu hỏa 

trong phạm vi dự án trên các tuyến đường. 

 

e) Hồ nước, cây xanh cảnh quan và đường dạo: 

 

- Hồ nước: Nạo vét lòng hồ từ cao độ tự nhiên xuống cao độ từ 0,9÷1,1(m) 

(trung bình khoảng 0,8m). Kè xung quanh hồ bằng đá hộc vữa xi măng mác 

100, móng kè gia cố đóng cọc tre đường kính D810cm dài 2,5m, mật độ 25 

cọc/m
2
, đệm đá dăm 10cm, chân khay xây bằng đá hộc vữa xi măng mác 100. 

Đỉnh kè sử dụng lan can bằng cột thép ống mạ kẽm, dây xích sắt D8. 

- Cây xanh cảnh quan và đường dạo: Đường dạo lát gạch Terrazo dày 

3,5m, bồn hoa xây gạch ốp gạch thẻ màu nâu đỏ, trồng cây xanh bóng mát kết 

hợp trồng cỏ và đường viền (cây Bằng Lăng, cây Ôsaka, cây chuỗi ngọc và cỏ 

lá gừng). 

 

f) Ống chờ luồn cáp thông tin: Bố trí hệ thống 03 ống chờ luồn cáp thông 

tin HDPE D130/110 đi song song với nhau. Hố ga thăm cáp kích thước trong  

0,7x0,7m, xây gạch trát vữa xi măng mác 75. Đáy ga đổ bê tông lót đá 4x6 

mác 100, nắp đậy tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 dày 10cm. 

Khoảng cách hố ga thăm cáp 3540m/1hố. 

 

g) Hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị (theo Văn bản số 251/SCT-

QLNL ngày 23/3/2018 của Sở Công thương), nội dung cơ bản gồm: 

- Đường cáp ngầm (10)22kV cấp điện TBA; điểm đấu: Tại vị trí cột số 

04 xây dựng mới nhánh Đại Cương 7 lộ 971 TG Lê Hồ. Cáp ngầm: Sử dụng 

loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 24kV- 3x95mm
2
 đảm bảo TCVN. Cáp được 

luồn trong ống nhựa HDPE đặt trong rãnh cáp. 

- Xây dựng 02 trạm biến áp kios 750kVA-10(22)/0,4kV: Trạm biến áp 

kiểu trạm kios hợp bộ, đặt 01 MBA bố trí thành 03 khoang: 01 khoang cao 

thế, 01 khoang máy biến áp và 01 khoang hạ thế. 

- Hệ thống điện hạ thế: Xây dựng hệ thống đường cáp ngầm: 01 lộ từ 

TBA T1 và 04 lộ từ TBA T2; sử dụng cáp đồng ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC 

0.6/1kV- 3x120+1x95mm
2
, 3x95+1x70mm

2
. Cáp được luồn trong ống xoắn 

chịu lực HDPE 105/80 đặt trong rãnh cáp. 

- Điện chiếu sáng, gồm 02 loại: 

+ Loại cột thép bát giác cao 7m, cần đèn đơn, đôi cao 2m độ vươn 1,5m 

lắp đặt bộ chiếu sáng đường phố kiểu bán rộng cấp bảo vệ IP66. 
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+ Loại cột đèn nhôm, lắp 04 đèn cầu D400, bòng đèn compact 20W. 

+ Cáp chiếu sáng trục chính và cáp rẽ nhánh cấp điện cho đèn loại 

Cu/XLPE/DSTA/PVC 1kV-(3x35+1x25)mm
2
, dây lên đèn bằng dây đồng 

Cu/PVC/PVC 2x2.5mm
2
. Cáp cấp điện cho đèn luồn trong ống nhựa HDPE 

và được đặt trong rãnh cáp. 

 

* Một số điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện: Quyết định số 

550/QĐ-SXD ngày 11/4/2019 của Sở Xây dựng.  

 

a) San nền: Điều chỉnh giảm toàn bộ khối lượng san nền lô CX1 (diện 

tích 1.017,79m
2
) và một phần lô CX2 (diện tích 808,46m

2
). Tổng khối lượng 

điều chỉnh giảm 2.183,67m
3
. 

 

b) Đường giao thông: Điều chỉnh giảm khối lượng thiết kế diện tích 

280,46m
2
 mặt đường tại nút N22. 

 

c) Bổ sung nút giao đấu nối: 

 

- Nút giao đấu nối có bán kính rẽ phải vuốt nối từ QL.38 vào đường 

nhánh Dự án Khu nhà ở đô thị Đại Cương và từ đường nhánh Dự án Khu nhà 

ở đô thị xã Đại Cương ra QL.38. 

- Hướng từ phía Nhật Tựu - Chợ Dầu: Giữ nguyên mặt đường hiện trạng, 

cạp mở rộng thêm một làn tăng, giảm tốc với bề rộng 3,5m về phía phải 

tuyến. 

- Hướng từ phía Chợ Dầu - Nhật Tựu: Giữ nguyên mặt đường hiện trạng, 

bố trí làn tăng, giảm tốc với bề rộng 3,5m bằng cách thu nhỏ phạm vi vạch 

sơn dẫn hướng dải phân cách giữa hiện trạng trên tuyến và cạp mở rộng mặt 

đường về phía dải phân cách giữa. 

- Hai đầu đoạn mở rộng bố trí đoạn hình nêm vuốt nối về đường chính 

để tạo thuận lợi cho phương tiện tách nhập dòng từ đường nhánh ra, vào quốc 

lộ. Phần mở rộng quốc lộ và đoạn đường nhánh nằm trong phạm vi nút giao 

có kết cấu mặt đường đồng nhất với quốc lộ tại khu vực đấu nối. Kết cấu áo 

đường (từ trên xuống): 

+ Lớp bê tông nhựa C12,5 dày 5cm. Tưới nhựa dính bám: 0,5kg/m
2
. 

+ Lớp bê tông nhựa C19 dày 7cm. Tưới nhựa thấm bám: 1,0kg/m
2
. 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1, dày 20cm; loại 2, dày 25cm. 

- Đối với vị trí tiếp giáp giữa kết cấu cũ và kết cấu mặt đường mới: Đào 

bỏ mặt đường bê tông hiện trạng với bề rộng 50cm, sâu 12cm sau đó thảm lại 

02 lớp bê tông nhựa cùng với kết cấu làm mới. 

- Bố trí 05 cửa thu nước tại vị trí mở rộng trên quốc lộ: Nước mặt chảy 

vào cửa thu và thoát vào hố ga thuộc Khu nhà ở xã Đại Cương. Cửa thu và 

rãnh ngang bê tông đá 1x2 mác 200, bên dưới đệm đá dăm dày 10cm. 

 

4. Danh sách các chủ thể tham gia xây dựng công trình: 
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- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Hà Nam; 

- Đơn vị Quản lý dự án: Trung tâm Giám định chất lượng xây dưng; 

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trần Anh; 

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty cổ phần tư vấn Handic - Đầu tư và 

phát triển nhà Nam Hà Nội. 

- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ 

thuật Hà Nam. 
 

II. Hiện trạng chất lượng công trình xây dựng 

 

- Qua kiểm tra bằng trực quan và số liệu đo đạc một số cấu kiện, công việc 

tại hiện trường, công trình thi công cơ bản hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được 

duyệt và một số nội dung thay đổi trong quá trình thi công được chấp thuận. 

- Một số tồn tại nêu trong Biên bản kiểm tra ngày 9/10/2019 được Chủ 

đầu tư tổ chức khắc phục tại Báo cáo số 133/BC-CTHT ngày 11/10/2019. 
 

III. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật 

 

- Đánh giá về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình 

thông qua việc kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư cung cấp:  

+ Công trình có hệ thống quản lý chất lượng, lập sổ nhật ký thi công, thiết 

lập các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công và được tư 

vấn giám sát ký xác nhận đạt yêu cầu.  

+ Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, chủng loại, số 

lượng thiết bị trước khi đưa vào sử dụng được chủ đầu tư và tư vấn giám sát 

chấp thuận. Công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng thực hiện 

theo trình tự, phù hợp quy định của pháp luật; 

+ Hạng mục cấp nước đã được bàn giao cho Nhà máy nước sạch 7 xã 

huyện Kim Bảng quản lý, khai thác vận hành. 

+ Hạng mục PCCC đã được phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh 

Hà Nam chấp thuận nghiệm thu tại Văn bản số 1161/NT-PCCC ngày 

30/9/2019. 

+ Hạng mục điện đã được Sở Công thương kiểm tra và chấp thuận tại 

Văn bản số 1197/SCT-QLNL ngày 01/10/2019. 

+ Đối với phần nút giao đấu nối với QL38 đã được Cục Quản lý đường 

bộ I kiểm tra chấp thuận tải Văn bản số 2077/CQLĐBI-ATGT ngày 

23/9/2019. 

- Công tác lập hồ sơ hoàn thành cơ bản phù hợp theo quy định. 
 

IV. Các yêu cầu đối với Chủ đầu tư  

 

Theo Khoản 5, Điều 13, Thông tư Số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ xây dựng quy định: việc kiểm tra của Sở Xây dựng 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 
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xây dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực 

hiện theo quy định của pháp luật, do đó yêu cầu Chủ đầu tư:   

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng và các đơn vị tiếp 

nhận, quản lý có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá cụ thể từng 

hạng mục công trình hoàn thành trước khi chuyển giao. 

- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật đầy đủ hồ sơ 

hoàn thành công trình để lưu trữ, tổng hợp đầy đủ hóa đơn, chứng chỉ xuất 

xưởng, chứng từ hợp lệ của các vật liệu sử dụng trong công trình để làm cơ sở 

thanh quyết toán công trình theo đúng thực tế thi công và các quy định hiện hành. 

- Thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình theo quy định của pháp luật. 
 

V. Kết luận: Kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình Đầu tư xây dựng 

HTKT Khu nhà ở đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (giai đoạn 1) của 

Chủ đầu tư phù hợp với quy định./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Lưu VT, CCGĐ;  

- CV(CHL)-2019/1072.  

  

  

 Nguyễn Quang Huy 

 


