
BỘ XÂY DỰNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2863/BXD-GĐ 
V/v: kiểm tra công tác nghiệm thu 
hạng mục công trình xây dựng thuộc 
dự án Xây dựng đường trục thoát 
nước chống ngập nội thị Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

 

 

 

 Kính gửi: UBND thành phố Phúc Yên 
 

 Bộ Xây dựng nhận được nhận được Văn bản số 1456/UBND-BQLDA ngày 
13/7/2022 của UBND thành phố Phúc Yên về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu 
hạng mục công trình xây dựng thuộc dự án Xây dựng đường trục thoát nước chống ngập 
nội thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Đề nghị UBND thành phố Phúc Yên rà soát các đối tượng công trình thuộc dự án 
theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 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; gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định 
tại Phụ lục VI Nghị định này tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để tổ 
chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND thành phố Phúc Yên nghiên 
cứu, triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Lưu: VT; GĐ. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC 

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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