
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SCT Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: 

Cấp điện thôn Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
  

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn  

 

Sở Công Thương nhận được Báo cáo số 06/BC-BQLDA ngày 13/01/2021 

của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn về việc đề nghị kiểm tra 

công tác nghiệm thu xây dựng công trình: Cấp điện thôn Kha Hạ, xã Vũ Lễ, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Sở Công Thương thông báo lịch kiểm tra như 

sau:      

1. Nội dung kiểm tra    

1.1. Kiểm tra hồ sơ: Theo quy định tại 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; 

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của 

Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng. 

1.2. Kiểm tra thực tế hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan 

và kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc đối chiếu với hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng, các quy định pháp luật về chất lượng 

công trình xây dựng. 

1.3. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có 

liên quan.  

2. Lịch kiểm tra 

TT Nội dung Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 Kiểm tra hồ sơ 

 

Ngày 19/01/2021 (thứ 3) 

 

Tại trụ sở 

Sở Công Thương 

Bắt đầu từ 08 

giờ 00 phút 

2 Kiểm tra công trình Ngày 20/01/2021 (thứ 4) Tại công trình 
Bắt đầu từ 08 

giờ 00 phút 



2 

 

3. Thành phần tham gia kiểm tra    

3.1. Kiểm tra hồ sơ     

- Sở Công Thương. 

- Đại diện chủ đầu tư. 

3.2. Kiểm tra công trình 

- Sở Công Thương. 

- Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tham gia thực hiện dự án. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Đề nghị Chủ đầu tư mời các đơn vị: tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn 

giám sát; nhà thầu thi công; chính quyền địa phương tham gia kiểm tra tại hiện 

trường công trình theo lịch trên đây và bố trí phòng làm việc. 

- Chủ đầu tư, các nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị giải trình trong quá 

trình kiểm tra.   

Sở Công Thương trân trọng thông báo và đề nghị Chủ đầu tư cùng các 

bên liên quan phối hợp thực hiện./. 

(Thông báo này thay cho giấy mời). 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PVP Sở; 

- Lưu VT, QLNL (NMH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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