
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /KH-SNN Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Di dân lập bản mới giáp biên Nà 

Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT. 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn nhận được Báo cáo số 

389/BC-DANN-QLDA ngày 04/11/2022 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và 

PTNT về việc Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng các công trình: Di dân lập 

bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau: 

1. Nội dung kiểm tra  

a) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn 

trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt 

động xây dựng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai 

thác, sử dụng. 

2. Thành phần tham gia kiểm tra 

a) Kiểm tra hiện trường công trình 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở; lãnh đạo và chuyên viên phòng 

Quản lý Xây dựng CT. 

- Đại diện: Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương. 

- Đại diện lãnh đạo UBND: huyện Lộc Bình; xã Tam Gia. 

- Chủ đầu tư (là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và PTNT) và các đơn vị liên quan tham gia thực hiện dự án (nhờ chủ đầu tư 

mời giúp). 

b) Kiểm tra hồ sơ công trình 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Phòng Quản lý xây dựng công trình. 

- Đại diện: Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương. 

- Đại diện Chủ đầu tư. 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Kiểm tra hồ sơ công trình: 8 giờ ngày  17/11/2022. 
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Địa điểm: tại  trụ sở Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng 

sơn. 

- Kiểm tra hiện trường công trình: 02 ngày (18 và ngày 21) tháng 11/2022,  

buổi sáng bắt từ 08h30, buổi chiều bắt  từ 13 giờ 30 phút.  

Địa điểm: tại hiện trường công trình 

Kiểm tra các hạng mục công trình: Đường giao thông, Đường dây và trạm 

biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, Nhà văn hóa và hạng mục công trình Thủy lợi.  

4. Công tác chuẩn bị:  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT: 

- Lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình kèm theo hồ sơ hoàn thành 

công trình theo quy định tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; bố trí  

phòng làm việc để Phòng Quản lý xây dựng công trình tổ chức kiểm tra hồ sơ theo 

quy định. 

- Mời các đơn vị liên quan tham gia kiểm tra tại hiện trường công trình 

gồm các đơn vị: thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị 

nhận bàn giao công trình. 

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ để đi kiểm tra hiện trạng công trình; bố trí 

phòng làm việc để họp, xác nhận kết quả kiểm tra công trình. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo và giải trình trong quá trình 

kiểm tra. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 

Công thương cử người tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu công trình cùng đoàn. 

Trên đây là kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Di dân lập 

bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn của Sở 

Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn, đề nghị Chủ đầu tư cùng các bên liên quan phối 

hợp thực hiện./. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 

 

Nơi nhận:   

- Như Thành phần tham gia kiểm tra; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLXD.(NĐT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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