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

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:               /SXD-QLXD Hà Nam, ngày          tháng  6  năm 2020 

 

 

BÁO CÁO  

Về tình hình chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng  

công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam 6 tháng đầu năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng-Bộ Xây dựng; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 

  

Thực hiện 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 tháng 8 năm 2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ 

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

năm 2016.  

Sở Xây dựng Hà Nam báo cáo về tình hình chất lượng, an toàn lao động 

trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 

với những nội dung sau: 
 

I. Tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng 
 

1. Công tác hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng 
 

- Các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố 

cập nhập liên tục, kịp thời và thường xuyên hướng dẫn, phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc từng lĩnh vực đến các phòng ban, các đơn vị hoạt 

động xây dựng trên địa bàn để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

- Kịp thời trả lời, giải đáp thắc mắc trong thực thi pháp luật liên quan đến 

công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Việc tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật: Cục Kinh 

tế xây dựng - Bộ Xây dựng có Văn bản số 27/KTXD-TTTV ngày 06/02/2020 

về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP 

và các Thông tư hướng dẫn. Sở Xây dựng đã có Văn bản gửi đến các Sở 

chuyên ngành, các Ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trên địa bàn để đăng ký số 

lượng, danh sách lớp tập huấn. Tuy nhiên, đến nay không tổ chức được vì 

đang có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.  
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2. Kết quả kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác 

quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia xây dựng công trình 
 

- Kết quả kiểm tra công tác công tác nghiệm thu công trình xây dựng 

theo thẩm quyền: 83 công trình. 

- Đánh giá chung về chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công 

trình thuộc thẩm quyền quản lý:  

+ Qua kiểm tra các công trình đều cơ bản thi công theo đúng hồ sơ thiết 

kế đượt duyệt, có hệ thống hồ sơ quản lý chất lượng. Tuy nhiên còn tình trạng 

Chủ đầu tư chưa nhận thức rõ vai trò trách nhiệm nên giao hết, đùn đẩy trách 

nhiệm cho đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát. 

+ Trong quá trình kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh được nhiều 

sai sót, yếu kém, đưa ra biện pháp ngăn ngừa, đề xuất, kiến nghị đối với các 

cấp góp phần phòng chống tiêu cực trong quá trình thi công xây dựng. 
 

3. Kết quả giám định chất lượng, giải quyết sự cố công trình xây dựng 
 

Trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố tại các 

công trình xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng 

đều tuân thủ quy trình, thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng nên không phải 

giám định chất lượng, giải quyết sự cố. 
 

II. Tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 
 

1. Tình hình sự cố về máy, thiết bị, vật tư, tai nạn lao động trong thi công 

xây dựng: Không có 
 

2. Kết quả kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng: Qua kiểm tra không có công trình nào vi 

phạm về quy định an toàn lao động.  
 

3. Đánh giá về tình hình tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động 

trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng 

thuộc phạm vi quản lý:  

Gắn nội dung kiểm tra an toàn lao động với kiểm tra công tác nghiệm 

thu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công. Các đơn vị tham gia xây dựng 

công trình đều tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh 

môi trường. Không có công trình nào vi phạm các quy định về công tác đảm 

bảo an toàn lao động trong thi công. 
 

III. Các nội dung báo cáo khác 
 

- Sở Xây dựng đang có văn bản xin ý kiến các đơn vị về việc kế hoạch 

khảo sát, thu thập thông tin, xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Hà nam và sẽ sớm hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt bằng giá thị 

trường tại địa phương. 



 3 

- Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn: Số liệu chi tiết theo Phụ 

lục (có đính gửi kèm theo). 
 

IV. Kiến nghị, đề xuất 
 

Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc 

biệt các công trình đang trong quá trình thi công xây dựng, xử lý nghiêm đối 

với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nếu để xảy ra sai phạm hoặc 

không tuân thủ các điều kiện theo quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất 

lượng công trình xây dựng. 

Các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nội dung gửi báo cáo về thông tin 

hạng mục công trình đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại 

Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ sau khi 

khởi công xây dựng công trình để cơ quan chuyên môn về xây dựng lập kế 

hoạch kiểm tra theo quy định. 

Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và có kế 

hoạch mở các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức và các đơn vị tham gia hoạt 

động xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
 

Trên đây là báo cáo về tình hình chất lượng, an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam 6 tháng đầu năm 2020, Sở 

Xây dựng Hà Nam trân trọng báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, QLXD;  

- CV (M)-2020/0781  

  

  

  Nguyễn Quang Huy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

 

TỔNG SỐ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN 

(6 tháng đầu năm 2020) 

    

  

Mã 

số 

Tổng mức đầu tư (hoặc dự án)  

(ĐVT: Triệu đồng) 

Tổng số công trình khởi công mới 

trên địa bàn (ĐVT: Công trình) 

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước 

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước 

Thực hiện trong 

kỳ báo cáo 

 

A B 1 2   

Tổng số 01   
  

I. Phân theo quy mô dự án 
  

1.820.067  286 

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia 02 
  

  

- Công trình thuộc dự án nhóm A 03 
  

  

- Công trình thuộc dự án nhóm B 04  73.769   

- Công trình thuộc dự án nhóm C 05  1.646.298   

II. Phân loại công trình theo công năng 
 

 1.820.067  286 

- Công trình dân dụng 06  615.094  105 

- Công trình công nghiệp 07  247.340  40 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật 08  157.049  36 

- Công trình giao thông 09  548.416  87 

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 
10  252.168  18 
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