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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

 

Số:             /BQLKCN-ĐT&XD 
 

V/v tăng cường công tác đảm bảo 

chất lượng công trình xây dựng; 

kiểm tra công tác nghiệm thu công 

trình xây dựng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày           tháng 4 năm 2022 
 

 

 

         

Kính gửi:  

 - Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN; 

 - Tổng công ty Viglacera - CTCP; 

 - Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh; 

 - Công ty TNHH PTHT CCN Đồng Lạng Tasco; 

- Các Doanh nghiệp trong Khu, cụm công nghiệp. 

 

Thực hiện văn bản số 581/SXD-GD ngày 12/4/2022 của Sở Xây dựng 

tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng công trình xây 

dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo phân cấp. Để tiếp 

tục tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công 

tác nghiệm thu công trình xây dựng, đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng công 

trình và hiệu quả đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đề nghị các 

Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng; các Doanh nghiệp trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất 

lượng công trình; trong đó tuân thủ việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của 

pháp luật. 

 - Thường xuyên bám sát, đôn đốc công tác quản lý chất lượng công trình 

của các nhà thầu trong quá trình khảo sát; thiết kế; thi công xây dựng công trình; 

trong đó lưu ý cập nhật những quy định pháp luật mới về quản lý chất lượng 

công trình đã được nêu tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

 - Đối với công trình thuộc diện phải được kiểm tra nghiệm thu đưa công 

trình vào sử dụng theo Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ, chủ đầu tư cần nghiêm túc, kịp thời báo cáo thông tin 
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khi khởi công xây dựng công trình và báo cáo hoàn thành thi công xây dựng 

công trình đến cơ quan có thẩm quyền. 

Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đề nghị các Chủ đầu tư kinh 

doanh kết cấu hạ tầng; các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TB, các PTB;  

- Chánh văn phòng;      

- P. ĐT&XD; KH&MT; DN&LĐ; 

- Đăng trên trang điện tử của Ban; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hanh 
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