UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 78
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình: Sửa chữa công trình Đông Đăm
xã Hoa Thám, huyện Bình Gia; Sửa chữa, kiên cố tuyến mương hồ
Nà Diều xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình
Kính gửi: Chi cục Thủy lợi Lạng Sơn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn nhận được các báo cáo số
292/BC-CCTL, 295/BC-CCTL ngày 31/7/2020 của Chi cục Thủy lợi về việc báo
cáo hoàn thành thi công xây dựng các công trình: Sửa chữa công trình Đông Đăm
xã Hoa Thám, huyện Bình Gia; Sửa chữa, kiên cố tuyến mương hồ Nà Diều xã Lục
Thôn, huyện Lộc Bình.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn xây dựng kế hoạch kiểm
tra như sau:
1. Nội dung kiểm tra
1.1. Kiểm tra thực tế hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan
và kiểm tra các số liệu 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.
1.2. 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 về sửa đổi, bổ sung
một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và
bảo trì 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. Thành phần tham gia kiểm tra
2.1. Kiểm tra công trình
- Sở Nông nghiệp và PTNT: Phòng Quản lý xây dựng công trình.
- Chủ đầu tư; các đơn vị liên quan tham gia thực hiện dự án.
2.2. Kiểm tra hồ sơ
- Sở Nông nghiệp và PTNT: Phòng Quản lý xây dựng công trình.
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- Đại diện Chủ đầu tư.
3. Lịch kiểm tra
3.1. Kiểm tra tại hiện trường công trình
TT

Công trình

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
(ngày/tháng/năm)

1

Sửa chữa công trình
Đông Đăm

Xã Hoa Thám,
huyện Bình Gia

08h30 ngày
04/8/2020

2

Sửa chữa, kiên cố tuyến
mương hồ Nà Diều

Xã Lục Thôn,
huyện Lộc Bình

08h30 ngày
07/8/2020

Ghi chú

3.2. Kiểm tra hồ sơ
- Thời gian: từ 09h00 ngày 10/8/2020.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Đề nghị Chủ đầu tư
- Mời các đơn vị liên quan tham gia kiểm tra tại hiện trường công trình: đơn vị
thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.
- Liên hệ, bố trí phòng làm việc giúp đoàn kiểm tra sau khi kiểm tra thực địa
hiện trường.
- Chủ đầu tư, các nhà thầu có trách nhiệm báo cáo và giải trình trong quá
trình kiểm tra.
Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đề nghị Chủ đầu tư cùng các bên liên
quan phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có sự thay đổi đột xuất về
thời gian sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản./.
(Kế hoạch này thay cho giấy mời)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLXDCT(HĐN).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Đạt

