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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  20   tháng 9 năm 2019 
V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 

 
 

Kính gửi: Trung tâm nuôi dưỡng TBB nặng và điều dưỡng NCC tỉnh 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 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung 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 08 tháng 9 năm 2016 về 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 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016; 

Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 về 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 Bộ Lao động thương binh và Xã hội: Quyết định 

số 1594/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt Dự án Trung tâm 

điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1149/QĐ-LĐTBXH 

ngày 01/9/2016 về việc phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công 

trình; Văn bản số 3460/LĐTBXH-KHTC ngày 18/8/2017 về việc điều chỉnh, 

bổ sung thiết kế dự án công trình; Quyết định số 814/QĐ-LĐTBXH ngày 

28/6/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng 

công trình. 

Sau khi nhận được Báo cáo số 05/BC-TTND&ĐD ngày 12/4/2019 của 

Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công 

tỉnh Hà Nam về báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình. Ngày 18/6/ 

2019, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị kiểm tra công tác nghiệm thu công 

trình của chủ đầu tư tại hiện trường (có Biên bản kiểm tra); 

Trên cơ sở Báo cáo số 10/BC-TTND&ĐD ngày 10/8/2019 của chủ đầu tư 

về việc khắc phục, sửa chữa các tồn tại về hồ sơ, hiện trường công trình và 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình kèm theo. Sở Xây dựng thông báo 

kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình như sau 
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I. Thông tin chung về công trình xây dựng 

1. Tên công trình: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh. 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

3. Quy mô, thông số chính của các hạng mục công trình Chủ đầu tư đề 

nghị kiểm tra công tác nghiệm thu: theo Quyết định số 1149/QĐ-LĐTBXH 

ngày 01/9/2016.  

3.1. Nhà điều dưỡng 24 giường (04 khối nhà): 

a) Phần kiến trúc:  

- Công trình gồm 02 tầng, các tầng đều cao 3,6m, mái cao 3,0m. Mặt 

bằng công trình hình chữ nhật kích thước 16,5x16,0m. Tường xây gạch không 

nung, trát vữa xi măng mác 75; 

- Nền và sàn nhà lát gạch Ceramic 600x600. Các khu vệ sinh trên tường 

ốp gạch men kính, sàn lát gạch Ceramic chống trơn 300x300. Bậc cầu thang và 

tam cấp xây gạch, mặt và cổ bậc lát đá Granit. Mái lợp ngói trên hệ xà gồ thép, 

tường thu hồi; 

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép. Toàn bộ công trình 

được bả, sau đó sơn 01 nước lót 02 nước phủ. 

b) Phần kết cấu: 

- Sử dụng phương án móng băng giao thoa bê tông cốt thép, nền gia cố 

đóng cọc tre, đệm cát. Bê tông móng mác 200, tường cổ móng xây gạch mác 

75, VXM mác 75; 

- Sử dụng hệ khung cột, dầm bê tông cốt thép chịu lực. Dầm, sàn bê tông 

cốt thép, bê tông mác 200. 

c) Phần điện, cấp thoát nước, PCCC, chống sét, chống mối: 

 - Sử dụng tủ điện tổng đặt tại tầng 1 cấp đến tủ điện các tầng. Dây dẫn từ 

các tủ điện đến từng phòng dùng dây lõi đồng, cách điện PVC luồn trong ống 

nhựa mềm đi ngầm trong tường. Dây dẫn đến các đèn, đến các ổ cắm dùng dây 

lõi đồng, cách điện PVC 2x1,5mm
2
; 2x2,5mm

2
; các thiết bị sử dụng gồm quạt 

trần, bóng đèn, đèn ốp, ổ cắm; 

- Hệ thống cấp nước và thoát nước: Sử dụng ống PPR, nước bơm lên bồn 

nước đặt trên mái bằng ống cấp D32, cấp xuống các khu vệ sinh bằng ống 

D32, D25. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt sử dụng ống PVC 

D60, D90, D110 (hai hệ thống tách riêng). Nước thải sinh hoạt thoát qua hệ 

thống bể phốt trước khi thoát ra hệ thống cống chung. Các thiết bị vệ sinh gồm 

xí bệt, Lavabo dùng loại sứ tráng men; 
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- Hệ thống chữa cháy: Sử dụng hộp cứu hỏa đặt âm tường bao gồm bình 

MFZ8 + 02 bình CO2 kết hợp hệ thống báo cháy tự động (đầu báo khói quang 

đèn báo cháy, các biển chỉ dẫn,…) 

- Chống sét: Sử dụng kim thu sét D16 đặt trên đỉnh mái và dây dẫn sét 

bằng thép tròn D12 nối với các cọc tiếp địa thép kẽm L50x50x6; 

- Chống mối: Thiết lập hào chống mối dọc theo các dầm móng, hào ngoài 

kích thước rộng 0,5m, sâu 0,6m; mặt nền công trình phun thuốc Lenfos-50EC. 

3.2. Nhà hành chính + Nhà ăn: 

a) Phần kiến trúc:  

- Công trình gồm 02 tầng, các tầng đều cao 3,9m, mái cao 2,5m. Mặt 

bằng công trình hình chữ nhật kích thước 32,1x16,8m. Tường xây gạch không 

nung, trát vữa xi măng mác 75; 

- Nền và sàn nhà lát gạch Ceramic 600x600. Các khu vệ sinh trên tường 

ốp gạch men kính, sàn lát gạch Ceramic chống trơn 300x300. Bậc cầu thang và 

tam cấp xây gạch, mặt và cổ bậc lát đá Granit. Mái lợp ngói trên hệ xà gồ thép, 

tường thu hồi; 

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhựa lõi thép. Toàn bộ công trình 

được bả, sau đó sơn 01 nước lót 02 nước phủ. 

b) Phần kết cấu: 

- Sử dụng phương án móng băng giao thoa bê tông cốt thép, nền gia cố 

đóng cọc tre, đệm cát. Bê tông móng mác 200, tường cổ móng xây gạch mác 

75, VXM mác 75. 

- Sử dụng hệ khung cột, dầm bê tông cốt thép chịu lực. Dầm, sàn bê tông 

cốt thép, bê tông mác 200. 

c) Phần điện, cấp thoát nước, PCCC, chống sét, chống mối: 

- Sử dụng tủ điện tổng đặt tại tầng 1 cấp đến tủ điện các tầng. Dây dẫn từ 

các tủ điện đến từng phòng dùng dây lõi đồng, cách điện PVC luồn trong ống 

nhựa mềm đi ngầm trong tường. Dây dẫn đến các đèn, đến các ổ cắm dùng dây 

lõi đồng, cách điện PVC 2x1,5mm
2
; 2x2,5mm

2
; các thiết bị sử dụng gồm quạt 

trần, bóng đèn, đèn ốp, ổ cắm. 

- Hệ thống cấp nước và thoát nước: Sử dụng ống PPR, nước bơm lên bồn 

nước đặt trên mái bằng ống cấp D32, cấp xuống các khu vệ sinh bằng ống 

D32, D25. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt sử dụng ống PVC 

D60, D90, D110 (hai hệ thống tách riêng). Nước thải sinh hoạt thoát qua hệ 

thống bể phốt trước khi thoát ra hệ thống cống chung. Các thiết bị vệ sinh gồm 

xí bệt, Lavabo dùng loại sứ tráng men. 
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- Hệ thống chữa cháy: Sử dụng hộp cứu hỏa đặt âm tường bao gồm bình 

MFZ8 + 02 bình CO2 kết hợp hệ thống báo cháy tự động (đầu báo khói quang 

đèn báo cháy, các biển chỉ dẫn,…) 

- Chống sét: Sử dụng kim thu sét D16 đặt trên đỉnh mái và dây dẫn sét 

bằng thép tròn D12 nối với các cọc tiếp địa thép kẽm L50x50x6; 

- Chống mối: Thiết lập hào chống mối dọc theo các dầm móng, hào ngoài 

kích thước rộng 0,5m, sâu 0,6m; mặt nền công trình phun thuốc Lenfos-50EC. 

3.3. Nhà bảo vệ: Nhà 01 tầng, kết cấu móng băng BTCT, xây tường cổ 

móng gạch không nung, khung cột bê tông cốt thép, mái đổ bê tông cốt thép 

dầm sàn, xây tường bao che và thu hồi mái bằng gạch không nung. Mái lợp tôn 

chống nóng trên hệ xà gồ thép, tường trần bả, sơn 1 lớp lót hai lớp phủ màu. 

Cửa sổ, cửa đi sử dụng cửa nhựa lõi thép, nền lát gạch Ceramic 600x600, bậc 

hiên xây, lát đá Granit. 

3.4. Nhà để xe máy; Nhà để máy giặt và máy lọc nước: 

- Nhà để xe máy: Kích thước 16,25x3,5m; kiểu bán mái phía trước cao 

3,45m, phía sau cao 2,4m. Móng đơn BTCT đá 1x2 mác 200, lót móng bê tông 

đá 4x6 mác 100 dày 10cm. Móng được liên kết với cột thép bằng bu lông. Nền 

nhà đổ bê tông đá 2x4 mác 150, dày 10cm. Cột thép tròn D90 và hệ xà gồ 

L50x50x5, vì kèo thép C100x50x2 đỡ mái lợp tôn liên doanh. 

- Nhà để máy giặt và máy lọc nước:  

+ Công trình 01 tầng kích thước 7,2x6,0m; kiểu bán mái phía trước cao 

3,7m, phía sau cao 3,2m. Nền nhà bê tông mác 100 dày 10cm, láng vữa xi 

măng. Mái lợp tôn chống nóng trên hệ xà gồ thép. Cửa đi dùng cửa sắt xếp.  

+ Móng xây gạch không nung vữa xi măng mác 75 trên lớp đệm cát dày 

60cm. Tường xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 

75 dày 1,5cm. Lát nền phòng để máy lọc nước bằng gạch ceramic 30x30cm, 

ốp tường gạch men kính kích thước 30x60 cm, cao 90cm. Lắp đặt đường cấp 

thoát nước và cấp điện cho máy lọc nước và máy giặt, máy sấy. Sơn toàn bộ 

công trình 01 nước lót, 02 nước phủ. 

3.5. Các hạng mục phụ trợ: 

a. Bể chứa nước sinh hoạt 150m
3
 và bể chứa nước mưa 60m

3
: Kích thước 

15,0x6,0m, sâu 3,25m. Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối mác 250. Nền đất 

dưới đáy bể được gia cố cọc tre. 

b. Cổng, hàng rào hoa sắt mặt trước: 

+ Hàng rào hoa sắt: tường xây gạch không nung, vữa xi măng mác 75 kết 

hợp hoa sắt đặc 16x16 sơn chống rỉ, trên móng đá hộc hiện trạng. Tường và trụ 

hàng rào trát vữa xi măng mác 75, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. 
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+ Cổng: Gồm cổng chính rộng 7,8m; cổng phụ rộng 2,5m. Trụ cổng bê 

tông cốt thép, xây gạch. Mái cổng lợp ngói đỏ. Cánh cổng chính cổng trượt 

khung sắt hộp, cánh cổng phụ khung sắt bịt tôn. Kết cấu móng đơn trên nền đất 

được gia cố bằng cọc tre, bê tông mác 200. 

+ Đường vào cổng: Đường bê tông xi măng mác 250, dày 20cm;  

+ Hàng rào xây gạch xung quanh: Tường xây gạch không nung, vữa xi 

măng mác 75 trên móng đá hộc hiện trạng. Tường và trụ hàng rào trát vữa xi 

măng mác 75, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. 

3.6. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: 

a. Sân, đường nội bộ, sân bê tông, bồn hoa: Đổ bê tông đường, bê tông  

mác 250 đá 1x2cm dày 16cm, lớp nilon chống mất nước, bên dưới là lớp cát 

san nền đầm chặt K95, Bồn hoa xây gạch vữa xi măng mác 75. 

b. Sân lát gạch Teraro:  

- Sân trước nhà hành chính, vỉa hè xung quanh 4 nhà điều dưỡng đổ bê 

tông đá 1x2 mác 100, dày 10cm, lát gạch Terrazo 400x400x3 màu ghi.  

- Sân thể thao đổ bê tông đá 1x2, mác 200, dày 15cm;  

c Sân vườn, bồn hoa, tiểu cảnh: Bồn hoa xây gạch vữa xi măng mác 50, 

trát tường mác 75, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. Bố trí đặt ghế đá xung quanh 

khuôn viên. 

3.7. Cấp điện ngoài nhà, hệ thống thông tin liên lạc: 

- Lắp đặt hệ thống cáp điện ngầm có lưới báo hiệu cáp, gạch chỉ bảo vệ, 

cột đèn cao áp chiếu sáng đường, đèn chùm trong khuôn viên có cọc tiếp địa 

- Lắp đặt hệ thống attomat, cầu chì, tụ bù hạ thế, lắp đặt các thiết bị đo 

lường bảo vệ,... 

- Lắp đặt cáp quang, cáp đồng có ống nhựa soắn bảo vệ cáp, hệ thống 

mạng điện thoại Internet, ổ cắm mạng lắp âm tường,...  

3.8. Hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước:  

+ Nguồn nước cấp cho các nhà được lấy từ bể chứa nước 150m
3
. Sử dụng 

ống HDPE D40, D32 chôn ngầm dưới hè đường nội bộ.  

+ Thoát nước mặt được thu vào hệ thống rãnh B400 kết hợp cống bê tông 

cốt thép D600, sau đó chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Rãnh 

B400 xây gạch, tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 dày 8cm (đoạn qua 

đường dày 12cm). Hố ga xây gạch, giằng đỉnh ga bê tông đá 1x2 mác 250, tấm 

đan bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, dày 8cm. 
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+ Thoát nước thải: Nước thải của các nhà (được xử lý sơ bộ) thu vào hố 

ga và ống uPVC D200 sau đó chảy vào hệ thống xử lý nước thải của công 

trình. Hố ga xây gạch, giằng đỉnh ga bê tông đá 1x2 mác 250. Tấm đan bê tông 

cốt thép đá 1x2 mác 200, dày 9cm. 

3.9. Phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà:  

Lắp đặt 4 trụ chữa cháy ngoài nhà TN125, nguồn nước được lấy từ bể 

chứa nước qua đưòng ống thép tráng kẽm đường kính D100, D125, trụ tiếp 

nước TN125. Lắp đặt tủ điều khiển máy bơm (2 bơm chữa cháy 37KW, 1 bơm 

bù áp 3KW), 01 bình tích áp Varem 100 lít, 02 bơm điện và 01 bơm bù áp, van 

an toàn, hệ thống hộp chữa cháy ngoài nhà. 

3.10. Hạng mục chống mối. 

- Nhà hành chính, nhà điều dưỡng 24 giường và nhà ăn. Tạo hào chống 

mối ngoài công trình, hào chống mối trong công trình, xử lý nền mặt công 

trình. 

3.11. Những nội dung điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thi công đã 

được thẩm định, phê duyệt: 

* Điều chỉnh theo Quyết định số 10/QĐ-TTND&ĐD ngày 15/4/2018 của 

Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công 

tỉnh: 

- Nhà điều dưỡng 24 giường (04 nhà): Điều chỉnh phần kết cấu mái chéo 

bê tông cốt thép dán ngói đất nung sang mái xà gồ vì kèo thép lợp ngói; 

- Nhà hành chính và nhà ăn: Điều chỉnh phần kết cấu mái từ lợp mái tôn 

chống nóng sang lợp ngói; điều chỉnh dây chuyền công năng của nhà bếp, nhà 

vệ sinh; bổ sung bồn nước Inox 3,5m
3
 trên mái và hệ thống cấp nước; 

- Hàng rào xây gạch xung quanh + cổng hàng rào hoa sắt mặt trước: Điều 

chỉnh thiết kế móng hàng rào; bổ sung kè đá hộc; 

- Hạng mục đài phun nước hòn non bộ: Điều chỉnh đài phun nước và cắt 

giảm hòn non bộ; 

- Hạng mục cấp thoát nước, xử lý nước và rác thải: Bổ sung đường cấp 

nước trục chính cấp nước sạch từ nguồn vào bể nước ngầm; 

- Các hạng mục đề nghị không thực hiện: Hạng mục kè đá, đường dạo 

xung quanh hồ sinh thái; hạng mục nạo vét, hút bùn hồ sinh thái; hạng mục 

nhà thủy tạ nghỉ chân ven hồ. 

* Điều chỉnh theo Quyết định số 18/QĐ-TTND&ĐD ngày 01/10/2018 của 

Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công 

tỉnh: 



 7 

- Điều chỉnh ngói lợp mái cổng: Điều chỉnh ngói lợp mái công từ ngói đỏ 

giếng đáy sang ngói Naga-Japan; các cấu kiện mái như xà gồ, cầu phong, li tô 

được điều chỉnh cho phù hợp với kích thước loại ngói; 

- Mở rộng đường vào cổng: Mở rộng đường vào cổng thêm 7m; tôn thêm 

46cm; đường bê tông xi măng mác 250, dày 20cm; nền đắp đá lẫn đất đầm 

chặt K95; kè đá xây đá hộc vữa xi măng mác 75, dày 30cm, bên dưới đóng cọc 

tre; 

- Bổ sung cống thoát nước D1000 qua đường đảm bảo tiêu thoát nước. Bổ 

sung đoạn cống thoát nước D600 (L+22m) phía Nam công trình thoát nước ra 

cống D600 hiện có; 

- Điều chỉnh gara ô tô thành nhà để máy giặt và máy lọc nước: Tháo dỡ 

mái tôn đã lợp thay bằng tôn Ausnam APU 11 sóng 0,42 cách nhiệt. Lát nền 

phòng để máy lọc nước bằng gạch Ceramic 30x30, ốp tường gạch men kính  

kích thước 30x60cm, cao 90cm. Lắp đặt đường cấp thoát nước và cấp điện cho 

máy lọc nước và máy giặt, máy sấy; 

- Bổ sung mái che cho khu vực đặt máy bơm nước và thiết bị xử lý nước 

bằng tôn tháo dỡ của gara ô tô. Làm cửa ra vào để sửa chữa thiết bị; 

- Làm lại sân thể thao bằng bê tông mác 200, dày 15cm; bổ sung 02 cột đèn 

cao áp chiếu sáng cho sân. Cột đèn bằng thép cao 9m, cần 1,5m bóng 250W; 

Phần sơn mặt sân thể thao Chủ đầu tư và các bên thống nhất không thực hiện. 

- Bổ sung đường ống nước tưới cây bằng ống HDPE, đường kính D25, 

đường ống cấp nước sạch từ điểm cấp nước của dự án đến điểm cấp nước khu 

vực bằng ống PPR đường kính D50. 

4. Danh sách các chủ thể tham gia xây dựng công trình: 

- Chủ đầu tư: Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều 

dưỡng người có công tỉnh Hà Nam; 

- Đơn vị Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam; 

- Đơn vị tư vấn thiết kế BVTC: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đại Nam; 

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trần Anh; 

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt; 

- Nhà thầu thi công chống mối: Công ty TNHH Quang Anh; 

- Nhà thầu thi công PCCC: Công ty TNHH DVTM PCCC Hoàng Phát; 

II. Hiện trạng chất lượng công trình xây dựng 
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- Qua kiểm tra bằng trực quan và số liệu đo đạc một số cấu kiện, công việc 

tại hiện trường, các hạng mục công trình thi công cơ bản theo hồ sơ thiết kế 

được phê duyệt và những thay đổi trong quá trình thi công được chấp thuận; 

-Thực tế hiện trường công trình còn một số tồn tại đoàn kiểm tra nêu tại 

Biên bản kiểm tra ngày 18/6/2019. Chủ đầu tư đã tổ chức khắc phục và sửa 

chữa tại Báo cáo số 10/BC-TTND&ĐD ngày 10/8/2019. Một số công việc điều 

chỉnh, thay đổi chủ đầu tư chấp, được các bên thống nhất hoàn công, quyết 

toán theo thực tế thi công (sử dụng thanh lan can Inox 60x30mm, chiều cao ốp 

gạch khu vệ sinh cao 2,1m của 04 nhà điều dưỡng; cắt bỏ công tác sơn nền 

sân thể thao, bồn hoa quét vôi ve). 

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, công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng thực hiện theo trình tự, phù hợp quy định của pháp 

luật. Các công việc xây dựng, giai đoạn thi công, hạng mục công trình được 

nghiệm thu, thiết lập biên bản và được các chủ thể tham gia ký xác nhận đạt 

yêu cầu; 

- Chất lượng các công việc có yêu cầu thí nghiệm, vật tư, thiết bị trước 

khi đưa vào sử dụng được kiểm tra, thí nghiệm và có kết quả của tổ chức thí 

nghiệm đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng; 

- Chứng chỉ xuất xứ các loại vật liệu chính đưa vào sử dụng được tập hợp, 

cung cấp cơ bản phù hợp với thực tế thi công, nghiệm thu; 

- Hạng mục phòng cháy chữa cháy trong các nhà điều dưỡng, nhà hành 

chính + nhà ăn và hệ thống PCCC ngoài nhà đã được Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH - Công an tỉnh kiểm tra đánh giá thi công đúng theo hồ sơ thiết 

kế, đảm bảo yêu cầu về PCCC để đưa vào sử dụng; 

- Hạng mục đường ra vào công trình đấu nối vào ĐT.499B tại Km1+160 

đã được Sở Giao thông vận tải cấp phép thi công tại Văn bản số 1144/SGTVT-

QLKCHT ngày 13/8/2019 và được kiểm tra khi hoàn thành, Sở Giao thông 

đồng ý đưa nút giao vào khai thác sử dụng tại Biên bản kiểm tra ngày 

22/8/2019; 

- Bản vẽ hoàn công được lập cơ bản phù hợp với thực tế thi công. Một số điều 

chỉnh, thay đổi trong quá trình thi công đã được cập nhật hoàn công phù hợp; 

- 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 
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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, do đó yêu cầu Chủ đầu tư:   

- 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.  

- Đối với những nội dung chủ đầu tư thống nhất chấp thuận điều chỉnh, 

thay đổi và đã hoàn công theo thực tế thi công nêu ở trên, đề nghị chủ đầu tư 

cập nhật lại giá trị, khối lượng trước khi trình hồ sơ quyết toán công trình; 

- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện nghiêm túc việc bảo hành 

công trình theo hợp đồng đã ký kết. 

V. Kết luận: Kết quả nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình 

của chủ đầu tư phù hợp với quy định hiện hành ./. 
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