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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 9 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành  

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đồng Văn Xanh 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

1739/UBND-GTXD ngày 19/6/2019 về việc tổ chức nghiệm thu, bàn giao các 

hạng mục công trình HTKT thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu đô thị Đồng Văn Xanh.  

Ngày 26/7/2019, Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở: Công thương, 

Giao thông vận tải, Tài chính, Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới, Phòng 

Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, huyện Kim 

Bảng và Công ty cổ phần Nam Sơn cùng các đơn vị có liên quan tổ chức hội 

nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Sau khi kiểm tra, Sở 

Xây dựng báo cáo kết quả như sau: 
 

1. Đánh giá sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất 

lượng công trình trên cơ sở kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình: 

 

- Công trình có hệ thống quản lý chất lượng, lập số 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; 

- Trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư và các nhà thầu 

đã cơ bản chấp hành các quy định về quản lý chất lượng công trình. Trong 

quá trình thi công xây dựng, các giai đoạn thi công, nghiệm thu các hạng mục 

công trình có sự tham gia kiểm tra, giám sát của tổ công tác đại diện của 

UBND huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên; 

- Hạng mục di chuyển đường dây trung thế phục vụ GPMB, hạng mục 

cung cấp điện và hệ thống điện chiếu sáng đã hoàn thành và được Sở Công 

thương kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành, chấp thuận kết quả nghiệm 

thu, đủ điều kiện đưa công trình vào sử dụng (tại Văn bản số 1353/SCT-QLNL 

ngày 21/12/2018). Thời điểm kiểm tra hệ thống cấp điện đã được bàn giao 

cho điện lực huyện Duy Tiên quản lý, khai thác sử dụng; 

- Hạng mục PCCC đã hoàn thành và được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 

Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (tại Văn 
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bản số 918/NT-PCCC(KT) ngày 18/9/2018), chấp thuận kết quả nghiệm thu, đủ 

điều kiện đưa công trình vào sử dụng. Hạng mục cấp nước sinh hoạt đã được 

chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Hà 

Nam quản lý, khai thác; 

- Công tác đấu nối 04 vị trí nút giao với đường ĐT.498C đã được Sở 

Giao thông vận tải cấp giấy phép thi công, kiểm tra, nghiệm thu đánh giá đủ 

điều kiện đưa vào khai thác sử dụng (tại Văn bản số 378/SGTVT-QLKCHT 

ngày 28/3/2019). Đường nối từ Quốc lộ QL.38 mới và đường ĐT.498C (tuyến 

đường D7 của dự án) đã được Sở Giao thông vận tải tổ chức nghiệm thu, bàn 

giao cho UBND huyện Duy Tiên quản lý từ ngày 28/3/2019; 

* Tuy nhiên hồ sơ liên quan đến việc cấp phép, nghiệm thu việc đấu nối 

tại các nút giao đấu nối QL.38 chưa hoàn thành. Theo báo cáo của Sở Giao 

thông vận tải, hiện các vị trí đó đã có quy hoạch đấu nối và đã trình Bộ Giao 

thông vận tải xem xét chấp thuận làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt. 
 

2. Về hiện trường thi công xây dựng công trình: 

 

Tại thời điểm kiểm tra, dự án đã thi công cơ bản hoàn thành. Một số 

hạng mục đã được cơ quan chuyên môn kiểm tra chấp thuận nghiệm thu, chủ 

đầu tư đã bàn giao đưa vào khai sử dụng một số hạng mục (hệ thống điện, hệ 

thống cấp nước, PCCC, công tác đấu nối giao thông tại một số nút giao, hệ 

thống đường ống xăng dầu...).  

- Một số nội dung tồn tại, kiến nghị tại biên bản kiểm tra ngày 

26/7/2019, chủ đầu tư đã Báo cáo số 208/BC-NS ngày 02/8/2019 về việc  

khắc phục tồn tại, cụ thể: 

+ Chủ đầu tư đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, san gạt các ô san lấp, trồng lại 

cây xanh, khôi phục lại hiện trạng các hố ga thoát nước bị lấp đã được sửa 

chữa và khắc phục toàn bộ; 

+ Một số điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thi công so với hồ sơ thiết 

kế, về mặt kỹ thuật không ảnh hưởng đến chất lượng công trình, phù hợp với 

điều kiện thực tế sử dụng, chủ đầu tư đã tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công 

và quyết toán theo thực tế thi công.  

+ Tại các vị trí nút giao đấu nối với QL.38 chưa đủ điều kiện khai thác, chủ 

đầu tư đã lập rào chắn Barie bê tông cứng không cho phương tiện giao thông đi 

lại cho đến khi được kiểm tra, chấp thuận đủ điều kiện khai thác, sử dụng;  

+ Công tác quản lý trật tự xây dựng, chủ đầu tư đã lập danh sách, vị trí 

trên mặt bằng, báo cáo tình hình cấp phép, xây dựng của các hộ dân trong khu 

đô thị và bàn giao cho UBND huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên để tiếp 

nhận, quản lý theo quy định; 

- Đối với 02 vị trí chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (diện 

tích khoảng 352m
2 

thuộc địa bàn huyện Duy Tiên, kinh phí giải phóng mặt 

bằng đã chuyển về Ban giải phóng mặt bằng huyện Duy Tiên), khối lượng 

công việc chưa thi công tại 02 vị trí mặt bằng, cụ thể:   

+ Vị trí 01: một phần mương hoàn trả công trình nông nghiệp khoảng 40m 

dài (diện tích 320m
2
); 
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 + Vị trí 02: một phần vỉa hè đường N5 (diện tích 32m
2
). 

- Đề xuất của chủ đầu tư: Đối với phần kinh phí xây dựng tại 02 vị trí 

chưa giải phóng mặt bằng, kinh phí thực hiện xây dựng (giá trị: 454 triệu 

đồng; tính thêm hệ số phát sinh, trượt giá tạm tính 1.5 lần; tổng cộng là 681 

triệu đồng), Chủ đầu tư thống nhất với UBND huyện Duy Tiên chuyển toàn 

bộ kinh phí tạm xác định là 681 triều đồng về tài khoản của Ủy ban nhân dân 

huyện Duy Tiên để quản lý và sử dụng khoản kinh phí xây dựng khi có mặt 

bằng thi công; 
 

3. Kiến nghị, đề xuất:  

 

- Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 

của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ”Chủ đầu 

tư được quyết định tổ chức nghiệm thu từng phần công trình hoạch nghiệm thu 

có điều kiện để đưa công trình vào sử dụng...bảo đảm công trình đủ điều kiện 

khai thác an toàn”. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chủ đầu tư được tổ 

chức nghiệm thu hoàn thành công trình (có điều kiện) để bàn giao cho Ủy ban 

nhân dân huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên quản lý vận hành các hạng mục 

công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.  

 

- Yêu cầu đối với Công ty cổ phần Nam Sơn (Chủ đầu tư): 

+ Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên tiến hành 

công tác giải phóng mặt bằng tại 02 vị trí còn vướng mắc. Đối với phần kinh 

phí xây dựng tại 02 vị trí chưa giải phóng mặt bằng thực hiện việc ký quỹ nộp 

tiền vào ngân sách của huyện Duy Tiên như đề xuất của Chủ đầu tư. 

+ Thống nhất Biên bản với Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, Kim Bảng 

về các công trình dân dụng đã xây dựng khi bàn giao hạ tầng kỹ thuật (hồ sơ 

các công trình xây dựng có phép, không phép, công trình tuân thủ và không 

tuân thủ quy hoạch...) để xã định rõ trách nhiệm khi thực hiện quản lý. 

+ Chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn, 

hoàn chỉnh các thủ tục đấu nối tại các nút giao ra QL.38 và cấp phép, nghiệm 

thu hoàn thành theo quy định. 
 

Sở Xây dựng trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Lãnh đạo SXD;  

- Lưu VT, CCGĐ.  

- CV (NVQ)- 2019/1098.                      

  

 Nguyễn Quang Huy 
 


