
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH NINH BINH Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc 

SS:  59  /2021/QD-UBND Ninh BInh, ngày 2C tháng -fl nàm 2021 

QUYET D!NH 
Phãn công, phân cap thâm quyn kiêm tra cong tác nghim thu cong 

trInh xây durng trên dja bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINTI 

Can thLuçt To chz'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Gán c& Lu4t  Stra dói, ha sung mç3t s diu cia Lut To ch&c ChInh phi 
và Lut To chj'c chInh quyên dja phu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can thLutXây dyng ngày 18 tháng 6 nám 2014, 

Can c&Luçt Si'i'a dái, ha sung m5t so' diê'u cia LugtXáy dmg ngày 17 
tháng 6 nám 2020; 

Can th Nghj djnh s 06/2O21/ND-P ngày 26 tháng 01 nám 2021 cla 
ChInhphz quy djnh chi tiêt mçät sO n5i dung ye quán lj chat lu'çing, thi cóngxây 
dyng và báo trl cOng trInh xáy dy'ng, 

Can c& Thong tu' sO' 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 nám 2021 cia Bó 
tnrO'ng Bó Xáy dyng hu'ó'ng dOn mçät so diéu và bin phOp thi hành Nghj dfnh 
so 06/2021/ND-CP ngày 26 thOng 01 nOm 2021 và Nghj djnh sO 44/2016/ND-
CP ngày 15 thOng 5 nOm 2016 cia ChInh pith; 

Theo d nghj cia GiOm dO'c SO' XOy dyng tgi Ta trinh sO' 2985/TTr-SXD 
ngày 03/11/2021. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Phân cong cho các co' quan chuyên mon ye xây durng thuc 
Uy ban nhân dan tinh thirc hin kiêm tra cOng tác nghim thu cOng trInh 
xây dirng trên dja bàn tinh 

1. SiXâydirng 

Kim tra cong tác nghim thu các cOng trInh xây dirng quy djnh ti dim 
a khoân 4 Diêu 52 Nghj dnh sO 06/2021/ND-CP ngày 26 tháng 01 nàm 2021 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sêi ni dung ye quãn 1 chat luçmg, thi 
cong xây dirng và bâo tn cOng trInh xây dirng thuc dôi tuçlng quy djnh tai 
khoãn 1 Diêu 24 Nghj dnh sO 06/2021/ND-CP, trr các cOng trInh quy djnh 
tti diem a, diem b, diem d khoán 2 Diêu 24 Nghj djnh sO 06/2021/ND-CP và 
Dieu 2 Quyêt djnh nay. 
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2. Sâ Giao thông 4n tãi 

Kim tra cong tác nghim thu các cOng trInh xây dimg quy djnh tai  dim 
b khoân 4 Diéu 52 Nghj djnh sO 06/2021/ND-CP thuc dOi tuçing quy djnh ti 
khoân 1 Diêu 24 Nghj dnh sO 06/2021/ND-CP, trir các cOng trInh quy djnh 
tiidiêm a, diem b, diem d khoãn 2 Diêu 24 Nghj djnh sO 06/2021/ND-CP và 
Diêu 2 Quyêt djnh nay. 

3. Si Nông nghip và Phát trin nông thôn 

Kim tra cOng tác nghim thu các cOng trInh xây dirng quy djnh tti dim 
c khoân 4 Diêu 52 Nghj djnh sO 06/2021/ND-CP thuOc dôi tuçmg quy djnh ti 
khoán 1 Diêu 24 Nghj djnh sO 0612021/ND-CP, trr các cOng trInh quy djnh 
t?i diem a, diem b, diem d khoân 2 Diêu 24 Nghj djnh so 06/2021/ND-CP và 
Diêu 2 Quyêt djnh nay. 

4. Sà Cong Thuang 

Kim tra cong tác nghim thu các cOng trInh xây dirng quy djnh tti diem 
d khoãn 4 Dieu 52 Nghj djnh so 06/2021/ND-CP thuc dôi tuqng quy djnh ti 
khoán 1 Diêu 24 Nghj dnh sO 06/2021/ND-CP, tr1r các cOng trInh quy djnh 
tti diem a, diem b, diiêm d khoãn 2 Diêu 24 Nghj djnh so 06/2021/ND-CP và 
Diêu 2 Quyet djnh nay. 

5. Di vói cOng trInh xay dirng có tInh chit ctc thñ, có tInh chuyên 
ngành dôi hOi can có sir dánh giá cüa các chuyen gia có trInh d chuyên mon 
phü hçp, các sâ diigc phân cOng thijc hin kiêm tra cOng tác nghim thu cOng 
trInh xây dirng miii sâ chuyên ngành hoc co' quan quán 1 nhà nuâc phii trách 
flnh v1rc lien quan và cá nhân có näng 1irc phñ hçip tham gia phôi hqp trong 
qua trInh thirc hin cOng tác kiêm tra cOng tác nghim thu cOng trInh xây dimg 
theo quy djnh. 

Diéu 2. Phãn cap cho co' quan thrçrc giao quãn 1 ye xây diyng (Phông 
thrçrc giao quãn 1 ye xây diyng) thuc Uy ban nhân dan huyn, thành phô 
thirc hin kiêm tra cong tác nghim thu cong trInh xây dirng trong phm 
vi da gió'i hành chInh cüa các huyn, thành phô 

Kim tra cOng tác nghim thu cong trInh xây dçrng di vói cOng trInh dan 
diing, cong trInh cOng nghip (tnir các cong trInh dung day trung the và tram 
biên ap), cOng trInh giao thông, cOng trInh nOng nghip và phát triên nOng thOn, 
cOng trInh h tang k thut cap iii, cap IV sir dçing vOn khác thuc danh miic 
cOng trInh có nh hithng in den an toan, li Ich cong  dOng quy djnh tai  Ph liic 
X kern theo Nghj djnh sO 15/2021/ND-CP ngày 03 tháng 3 nàm 2021 cüa Chinh 
phü quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye quân 1 dir an dâu tu xây dmg va vOn 
du tu cOng do Chü tjch Uy ban nhân dan cac huyn, thành phO và Chü tjch Uy 
ban than dan các xã, phithng, thj trân quyet djnh dâu tu có tOng müc dâu tu: 

1. DuOi 15 (mui lam) ti dng Mi vOi các cong trinh xây dmg trên dja 
ban thành phO Ninh BInh; 

2. Duói 10 (mu?i) t' Mng Mi väi các cOng trInh xây dimg tren dja bàn 
các huyn và dja bàn thành phO Tam Dip. 
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Diu 3. Quy djnh chuyn tiêp 

Các cong trInh xay dijng dã thirc hin báo cáo thông tin cong trInh và diâ 
có ké hoch kiêm tra Cong tác nghim thu cong trInh xây dijng cüa co quan 
chuyên mOn ye xây dirng trithc ngày Quyêt djnh nay có hiu 1irc thI tiêp tiic 
kiêm tra theo kê hoach và các van bàn quy phim pháp 1ut có lien quan. 

ljiêu 4. Chê do báo cáo 

Djnh k' 6 tháng, hang näm hotc dt xut, co quan chuyên mon ye xây 
dirng thuc Uy ban nhân dan tinh; Uy ban nhân dan các huyn, thành phô và 
các chü dâu tu xây dirng cong trInh báo cáo tInh hInh chat luçmg và cong tác 
quàn i chat luçing cOng trInh xây dirng, cong tác kiêrn tra cOng tác nghim thu 
cOng trinh xây dirng ye Si Xây dirng dê theo dOi và tOng hçp báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh và B Xây dirng. 

Diêu 5. Hiu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu l?c  thi hành k t1r ngày 01 tháng 12 nàm 2021 và 
thay the Quyêt djnh so 26/2 0 19/QD-UBND ngày 20 tháng 8 näm 2019 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic phân cong. phân cap trách nhim kiêm tra 
cOng tác nghim thu cOng trInh xây dimg trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diêu 6. To chu'c thurc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Thu trithng các S, ban, ngành, 
doàn the, các don vj a tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phO; 
Chu tjch Uy ban nhân dan các xã, phu?mg, thj trân và các to chüc, cá nhân có 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

No'i nhân: 
- Nhii Diêu 6; 
- Bô Xây dijng; 
- Thring trirc Tinh üy; 
- Thng trirc HDND tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ciic Kiêm tra VBQPPL-Bô Tu pháp; 
- Dài PTTH tinh, Báo Ninh BInh; 
- Cong TTDT tinh; 
- Luu: VT; VP4,2,3,5,6,7. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Cao So'n 
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