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

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /KH-SXD Hà Nam, ngày         tháng 4  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước  

về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động  

đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020 

 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 

ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về 

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

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 03/2016/TT-BXD 

ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp 

dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD 

ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, 

phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 

26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 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 UBND tỉnh: Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 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 37/2016/QĐ-

UBND ngày 08/9/2016 về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và 

dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 Quy định phối hợp quản lý 

Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 06/02/2010 của Giám đốc 

Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra do các Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập. Sở Xây dựng tổng 

hợp và lập kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước về chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 



2 

 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng. Ghi nhận các ý kiến, 

đề xuất, khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành các quy định pháp luật 

hiện hành để có giải pháp, kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm 

nâng cao hiệu quả trong đầu tư và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; 

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình do Ban quản lý các khu 

công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý; nhằm kịp thời 

phát hiện những sai xót, yếu kém để có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh, 

đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu 

tư xây dựng (nếu có); 

- Tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình 

chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn 

tỉnh theo quy định. 

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng: Trưởng đoàn; 

- Chi cục Trưởng CCGĐ: Phó Trưởng đoàn;  

- Lãnh đạo phòng Thanh tra, Sở Xây dựng: Thành viên;  

- Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng: Thành viên;  

- Cán bộ một số phòng ban trực thuộc Sở Xây dựng: Thành viên. 

 

2. Đối tượng kiểm tra: 

 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

- Các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh. 

 

3. Nội dung kiểm tra: 

 

a) Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố: 

- Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất quản lý nhà nước về 

chất lượng công trình và kết quả quá trình thực hiện. 

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, 

quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp quản lý. 

- Kiểm tra việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và 

khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo phân cấp quản lý. 
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- Kiểm tra việc báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất về việc tuân thủ quy 

định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn. 

b) Đối với Chủ đầu tư xây dựng công trình (Có danh sách các công trình 

kèm theo): 

- Kiểm tra hồ sơ gồm: 

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục trong quá trình 

đầu tư xây dựng công trình. 

+ Kiểm tra chất lượng các hồ sơ: Khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu 

công trình. 

+ Kiểm tra việc tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định. 

- Kiểm tra hiện trường thi công gồm: 

+ Kiểm tra công tác tổ chức, quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. 

+ Kiểm tra việc bố trí nhân lực, thiết bị của các nhà thầu và việc thực 

hiện các biện pháp thi công theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật 

thi công và hồ sơ trúng thầu. 

+ Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra 

đối chiếu các số liệu thí nghiệm, quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của thiết kế. 

+ Kiểm tra các nội dung khác theo quy định của pháp luật về quản lý đầu 

tư xây dựng công trình. 

 

4. Phương pháp kiểm tra: 

 

- Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố: Đoàn kiểm tra hồ sơ, công tác thực hiện quản lý đầu tư xây 

dựng, chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp. 

- Đối với Chủ đầu tư xây dựng công trình: Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành 

kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và thực tế tại hiện trường thi công xây dựng. 

 

5. Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

 

- Thời gian kiểm tra:  

+ UBND huyện Thanh Liêm: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 23/6/2020. 

+ UBND huyện Lý Nhân: Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 21/7/2020. 

+ UBND huyện Bình Lục: Từ ngày 18/8/2020 đến ngày 25/8/2020. 

+ UBND huyện Kim Bảng: Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 22/9/2020. 

+ UBND huyện Duy Tiên: Từ ngày  13/10/2020 đến ngày 20/10/2020.  

+ UBND thành phố Phủ Lý: Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 17/11/2020. 

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 

15/12/2020. 
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- Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và tại các công trình đang thi 

công xây dựng. 

- Đoàn kiểm tra sẽ gửi thông báo đến đơn vị kiểm tra trước 10 ngày kể từ 

ngày Đoàn đến làm việc. Sau khi nhận được thông báo, đơn vị được kiểm tra có 

trách nhiệm thông báo cho các đơn vị có liên quan, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài 

liệu liên quan và có báo cáo theo nội dung kiểm tra để phục vụ Đoàn kiểm tra. 

- Đối với các đơn vị không gửi kế hoạch kiểm tra, thông tin về công trình 

theo nội dung tại Văn bản 258/SXD-CCGĐ ngày 19/02/2020 của Sở Xây 

dựng thì sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về 

chất lượng công trình xây dựng do đơn vị mình quản lý, phụ trách. 

 

6. Phối hợp thực hiện: 

 

 Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khi tổ chức kiểm tra theo 

kế hoạch năm 2020 của đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện như sau:   

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khi tổ chức kiểm tra công tác nghiệm 

thu các công trình theo kế hoạch năm 2020 đối với các công trình ảnh hưởng 

đến an toàn cộng đồng từ cấp II trở xuống được quy định tại Phục lục II Nghị 

định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ khi tổ chức 

kiểm tra có trách nhiệm thông báo để Sở Xây dựng theo dõi và tham gia phối 

hợp kiểm tra khi cần thiết. 

 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước về việc 

thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam năm 2020. Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tạo điều kiện 

thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Xây dựng (thông qua Chi cục Giám định 

xây dựng) để xem xét, giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (thay b/c);  

- Các đơn vị được kiểm tra;  

- Các thành viên Đoàn kiểm tra;  

- Lưu: VT, CCGĐ.  
- CV(VVH)- 2020//0374.  
  

 Nguyễn Quang Huy 
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Danh sách các công trình kiểm tra 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ........KH-SXD ngày ....../4/2020) 

STT TÊN CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ THỜI GIAN KIỂM TRA 
GHI 

CHÚ 

I Công trình do UBND huyện Thanh Liêm quản lý     

1 Nhà luyện tập và thi đấu đa năng xã Liêm Phong 
UBND xã 

 Liêm Phong 
 16/6/2020 23/6/2020 Kiểm tra 

2 

Kiểm tra 01 đến 02 công trình khác đang triển khai thi 

công do UBND huyện quyết định đầu tư (Giao thông 

hoặc Hạ tầng kỹ thuật) 

UBND huyện (xã)  16/6/2020 23/6/2020 Kiểm tra 

II Công trình do UBND huyện Lý Nhân quản lý     

1 
Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng trường THCS Nam Cao – 

giai đoạn 1: nhà lớp học 3 tầng 9 phòng 

UBND huyện Lý 

Nhân 
14/7/2020 21/7/2020 Kiểm tra 

2 

Kiểm tra 01 đến 02 công trình khác đang triển khai thi 

công do UBND huyện quyết định đầu tư (Giao thông 

hoặc Hạ tầng kỹ thuật) 

UBND huyện (xã) 14/7/2020 21/7/2020 Kiểm tra 

III Công trình do UBND huyện Bình Lục quản lý     

1 
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS xã 

Bồ Đề 
UBND xã Bồ Đề 18/8/2020 25/8/2020 Kiểm tra 

2 

Kiểm tra 01 đến 02 công trình khác đang triển khai thi 

công do UBND huyện quyết định đầu tư (Giao thông 

hoặc Hạ tầng kỹ thuật) 

UBND huyện (xã) 18/8/2020 25/8/2020 Kiểm tra 

IV Công trình do UBND huyện Kim Bảng quản lý     

1 Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS thị UBND thị trấn 15/9/2020 22/9/2020 Kiểm tra 
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trấn Quế Quế 

2 

Kiểm tra 01 đến 02 công trình khác đang triển khai thi 

công do UBND huyện quyết định đầu tư (Giao thông 

hoặc Hạ tầng kỹ thuật) 

UBND huyện (xã) 15/9/2020 22/9/2020 Kiểm tra 

V Công trình do UBND thị xã Duy Tiên quản lý     

1 
Xây dựng nhà lớp học 3tầng 9 phòng và các hạng mục 

phụ trợ Trường THCS phường  Châu Giang 

UBND phường  

Châu Giang 
13/10/2020 20/10/2020 Kiểm tra 

2 

Kiểm tra 01 đến 02 công trình khác đang triển khai thi 

công do UBND huyện quyết định đầu tư (Giao thông 

hoặc Hạ tầng kỹ thuật) 

UBND phường (xã) 13/10/2020 20/10/2020 Kiểm tra 

VI Công trình do UBND thành phố Phủ Lý quản lý     

1 
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường Tiều 

học Liêm Chính, thành phố Phủ Lý 

UBND phường  

Liêm Chính 
10/11/2020 17/11/2020 Kiểm tra 

2 

Kiểm tra 01 đến 02 công trình khác đang triển khai thi 

công do UBND huyện quyết định đầu tư (Giao thông 

hoặc Hạ tầng kỹ thuật) 

UBND thành phố 

(phường, xã) 
10/11/2020 17/11/2020 Kiểm tra 

VII Công trình do Ban Quản lý các khu CN tỉnh quản lý     

1 
Kiểm tra 01 công trình do Ban Quản lý các khu CN lựa 

chọn 
Doanh nghiệp 08/12/2020  15/12/2020 Kiểm tra 
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