
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG BÌNH 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

    Quảng Bình, ngày      tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 302/TTr-SXD ngày 

22/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình.  

Điều 2. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt quy 

trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 

này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo 

hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh QB; 

- Lưu: VT, KSTTHC.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 

 



 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM 

QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /02/2020 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

 

Nhận hồ 

sơ, trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích 
 

1 

Thủ tục tại 

Mục I, 

Phần II, 

Quyết định 

số 

5368/QĐ-

UBND 

ngày 

02/10/2018 

của UBND 

tỉnh 

Thủ tục kiểm tra công 

tác nghiệm thu đưa công 

trình vào sử dụng đối 

với các công trình trên 

địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của 

UBND cấp huyện theo 

phân cấp tại Quyết định 

số 41/2017/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2017 của 

UBND tỉnh. 

Thông tư số 04/2019/TT-

BXD ngày 16/8/2019 của Bộ 

Xây dựng về 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 

 

Có 

http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbden.nsf/str/E6CCDF95EB7D6B0F4725831A002682D7?OpenDocument
http://qlvb-sxd.quangbinh.gov.vn/soxd-2019/vbden.nsf/str/E6CCDF95EB7D6B0F4725831A002682D7?OpenDocument
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Phần II  

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,          

BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN                   

TỈNH QUẢNG BÌNH 

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối 

với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp 

huyện 

* Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức 

nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi 

báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng  

theo Mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD cho Phòng chuyên môn 

cấp huyện (Phòng Quản lý Đô thị đối với thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng đối với huyện) thuộc UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.  

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện, nộp trực 

tuyến (trường hợp đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) nơi xây dựng 

công trình 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính tất cả các ngày 

làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết) 

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm 

tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 

nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả trao cho người nộp, cập nhật hồ sơ lên phần mềm điện tử; 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ 

chức (nếu gửi bằng đường bưu điện) bổ sung hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.  

- Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn cấp huyện thông 

báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra; 

- Bước 4: Phòng chuyên môn cấp huyện tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và 

thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư. 

- Bước 5: Sau khi nhận được thông báo của Phòng chuyên môn cấp huyện, 

chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức khắc phục các tồn 

tại (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng theo quy định; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) đến Phòng 

chuyên môn cấp huyện. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục 

công trình, công trình xây dựng và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) 
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của chủ đầu tư, Phòng chuyên môn cấp huyện ra văn bản chấp thuận kết quả 

nghiệm thu của chủ đầu tư theo Mẫu số 03 Phụ lục I Thông tư 04/2019/TT-BXD. 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.  

* Thành phần hồ sơ: Báo cáo kèm theo hồ sơ hoàn thành thi công xây dựng 

hạng mục công trình, công trình xây dựng.  

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ. 

* Thời hạn giải quyết:  Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Quản lý Đô thị (đối với thị xã, 

thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với huyện) thuộc UBND cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Đô thị (thị 

xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện) thuộc UBND cấp huyện.  

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra của 

cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục 

công trình, công trình xây dựng theo Mẫu số 03 Phụ lục I Thông tư số 

04/2019/TT-BXD. 

* Phí, lệ phí: Không (Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình được 

tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:. 

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây 

dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;  

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 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 

- Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về 

việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra 

công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm: 
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Mẫu số 02 Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ) 

Mẫu số 02. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình,                       

công trình xây dựng 

……....(1)………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: ………… ………, ngày ……. tháng ……. năm …… 

  

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG 

TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Kính gửi: ………………(2)………………………… 

……..(1)……. báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục 

công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau: 

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: ….……………………………… 

2. Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………….. 

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: 

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số 

kỹ thuật chủ yếu của công trình). 

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng). 

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến). 

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện. 

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu 

của thiết kế. 

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào 

sử dụng. 

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công 

trình xây dựng. 

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được 

thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của 

pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục 

công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị ....(1).... tổ 

chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm 

quyền./. 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

pháp nhân) 

_______________ 

Ghi chú: 
(1) Tên của Chủ đầu tư. 

(2) Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo 

thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP . 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-46-2015-nd-cp-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx
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Mẫu số 03 Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD) 

 

Mẫu số 03. Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối 

với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng 

……....(1)………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: …………… ………, ngày …… tháng …… năm …… 

 

THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC 

CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Kính gửi: ……….(2)………….. 

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 giấy phép xây dựng (4); 

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại văn bản số ……….; 

Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của Chủ đầu tư số ... ngày …; 

Căn cứ báo cáo khắc phục tồn tại của Chủ đầu tư số .... ngày ... (nếu có); 

Căn cứ văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC số ……… (nếu có); 

Căn cứ văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số … (nếu có); 

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày …………………., 

……….(1) …………. chấp thuận kết quả nghiệm thu của …….(2)……. để đưa 

vào sử dụng đối với công trình/hạng mục công trình như sau: 

1. Thông tin về công trình 
a) Tên công trình/hạng mục công trình: ....(3).... 

b) Địa điểm xây dựng: ………………………. 

c) Loại và cấp công trình. 

d) Mô tả các thông số chính của công trình 

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư 
- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định. 

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt 

- Các yêu cầu khác (nếu có). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ... 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY 

QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) 

_________________ 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư 

theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP . 

(2) Tên của chủ đầu tư. 

(3) Ghi rõ tên công trình/hạng mục công trình và phạm vi nghiệm thu. 

(4) Trường hợp miễn giấy phép xây dựng: ghi căn cứ miễn phép theo quy định của pháp 

luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-46-2015-nd-cp-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-46-2015-nd-cp-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx
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