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Phối hợp trong công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình  
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp hoạt 
động giữa các Sở, ban, ngành và Công an tỉnh trong việc phối hợp kiểm tra công 
tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, kiểm tra nghiệm thu về phòng 
cháy, chữa cháy được áp dụng đối với các công trình, dự án đã được thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy, chữa cháy thuộc danh mục quy định tại phụ lục V ban 
hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với các Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, Công an 
tỉnh, Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có 
yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại phụ lục V 
ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ 
quan. 

2. Chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu chất 
lượng, tiến độ công việc; bảo đảm việc cung cấp thông tin và chế độ bảo mật 
thông tin theo quy định của pháp luật và Quy trình này. 

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các bên trong công tác phối hợp. 

4. Khi kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa 
vào khai thác sử dụng đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền quản lý 
theo phân cấp thì Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối 
hợp phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình 
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xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đảm bảo rõ ràng, thuận lợi tối đa cho nhà 
đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan. 

Điều 4. Phương thức phối hợp 

1. Cử người phối hợp trực tiếp: khi triển khai các hoạt động có liên quan 
đến công tác kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra 
về phòng cháy, chữa cháy, cơ quan chủ trì có văn bản đề nghị cơ quan phối hợp 
cử người tham gia phối hợp trực tiếp, cơ quan được đề nghị phối hợp có trách 
nhiệm cử người tham gia. Người được cử tham gia phải thực hiện theo nhiệm vụ 
phối hợp được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp. 

2. Tổ chức họp: khi có yêu cầu tổ chức kiểm tra hoặc tổ chức họp, cơ quan 
được giao làm đầu mối thực hiện quy trình phối hợp cần trao đổi trước về nội 
dung kiểm tra, cuộc họp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kiểm 
tra, cuộc họp trước khi chính thức mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia. 

3. Cung cấp thông tin, tài liệu và trao đổi ý kiến: khi cần cung cấp thông 
tin, tài liệu hoặc trao đổi ý kiến phục vụ việc triển khai nhiệm vụ theo quy định thì 
cơ quan có nhu cầu cần có văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu. Trong thời 
hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan được đề nghị 
phối hợp có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có nhu cầu. 
Trường hợp không thực hiện được thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

 

Điều 5. Nội dung phối hợp kiểm tra 

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng đưa 
công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh; 

2. Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát 
phòng cháy và chữa cháy trực thuộc Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ). 

Điều 6. Cơ chế phối hợp kiểm tra 

1. Cơ quan chủ trì thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra; 

2. Cơ quan phối hợp cử cán bộ phối hợp tham gia đoàn kiểm tra; 

3. Đoàn kiểm tra hoạt động độc lập theo các tổ chuyên môn tại hiện 
trường, các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra, có ý kiến nhận xét, báo cáo 
trưởng đoàn kiểm tra, lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm đối 
với kết quả kiểm tra về lĩnh vực chuyên môn do mình thực hiện; 
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4. Trong một số trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư, việc kiểm tra 
nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn 
thành đưa công trình vào sử dụng có thể thực hiện độc lập. Sau khi kết thúc đợt 
kiểm tra, cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả kiểm tra bằng 
văn bản đến cơ quan chủ trì mà không cần tham gia đoàn phối hợp; 

5. Cơ quan chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra và thông báo kết quả nghiệm 
thu theo các quy định hiện hành. 

Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên đoàn kiểm tra 

1. Trách nhiệm chung của các thành viên đoàn kiểm tra: 

a) Nghiên cứu hồ sơ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn do mình phụ 
trách; 

b) Tham gia cuộc họp kết luận của đoàn kiểm tra và các hoạt động kiểm 
tra hiện trường. Trường hợp không tham gia cuộc họp kết luận của đoàn kiểm 
tra, thành viên đoàn kiểm tra phải gửi lại ý kiến nhận xét, đánh giá về nội dung 
kiểm tra (thuộc lĩnh vực do mình phụ trách) theo phân công và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nhận xét, đánh giá của 
mình. 

2. Trách nhiệm của Người phụ trách tổ chuyên môn: 

Ngoài trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều này, Người phụ trách tổ 
chuyên môn còn có trách nhiệm sau: 

a) Chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chuyên môn do mình phụ trách; 

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc tổ chuyên môn; 

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra về lĩnh vực do mình phụ trách; 

d) Báo cáo trưởng đoàn kiểm tra và lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý về 
kết quả thực hiện kiểm tra của tổ chuyên môn. 

3. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra: 

Ngoài trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều này, Trưởng đoàn kiểm tra 
còn có trách nhiệm sau: 

a) Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của đoàn kiểm tra; 

b) Phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn; 

c) Chủ trì, điều hành các cuộc họp và chủ trì xử lý các kiến nghị của các 
thành viên đoàn kiểm tra và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra. 

Điều 8. Trình tự thực hiện kiểm tra 

Bước 1. Tiếp nhận thông tin, lên kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn: 

- Sau khi nhận được báo cáo hoàn thành công trình của chủ đầu tư, trên cơ 
sở quy mô, tính chất, đặc điểm công trình, cơ quan chủ trì dự kiến kế hoạch 
kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, sau đó thông báo bằng văn bản tới các cơ 
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quan phối hợp để đề nghị cử người tham gia thành lập đoàn kiểm tra và nội dung 
kiểm tra thuộc lĩnh vực phối hợp; 

- Cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra và 
nội dung kiểm tra đến cơ quan chủ trì bằng văn bản trong thời gian không quá 
02 ngày làm việc; 

- Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, phát hành văn bản thông báo 
kế hoạch, thành phần đoàn, nội dung kiểm tra gửi chủ đầu tư. 

- Riêng đối với công trình có yêu cầu nghiệm thu về PCCC, Chủ đầu tư 
nộp hồ sơ đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để được kiểm tra theo quy định 
tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ. Trình tự tổ chức kiểm tra, thông báo kết quả nghiệm thu được thực hiện 
riêng biệt. 

Bước 2. Tổ chức kiểm tra: 

(1) Kiểm tra hồ sơ công trình xây dựng 

Đoàn kiểm tra thông tin về hồ sơ của công trình xây dựng do Chủ đầu tư 
cung cấp; Đồng thời tổng hợp thông tin, báo cáo của tổ chức tư vấn thực hiện 
giám sát thi công xây dựng công trình từ thời điểm chuẩn bị đầu tư đến thời 
điểm kiểm tra; Kiểm tra danh mục hồ sơ hoàn công công trình do Chủ đầu tư lập 
(đối chiếu với danh mục hồ sơ hoàn công tại phụ lục Ib ban hành kèm theo Nghị 
định 06/2021/NĐ-CP); Dự thảo biên bản kiểm tra tại hiện trường. Trưởng đoàn 
kiểm tra chịu trách nhiệm xem xét các nội dung kiểm tra nêu trên trước khi tổ 
chức kiểm tra tại hiện trường. 

Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc đối với công trình cấp III, IV; 04 
ngày làm việc đối với công trình cấp II. 

(2) Kiểm tra hiện trường công trình xây dựng: 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại hiện trường công trình và hồ sơ 
nghiệm thu công trình của chủ đầu tư theo các nội dung quy định tại Khoản 4 
Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và lập biên bản kiểm tra tại hiện trường. 
Nội dung biên bản kiểm tra phải nêu rõ các khiếm khuyết về chất lượng công 
trình, sự không phù hợp so với quy định hiện hành đối với công tác quản lý chất 
lượng công trình (nếu có); Công tác kiểm tra được thực hiện theo các tổ chuyên 
môn. Kết quả công tác kiểm tra được các tổ chuyên môn tổng hợp thành các ý 
kiến nhận xét; 

- Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì họp, trao đổi với các bên có liên quan, ý 
kiến nhận xét của các tổ chuyên môn, kết luận sơ bộ của từng tổ chuyên môn về 
lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách; 

- Trường hợp các tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra và hoàn thành khối 
lượng công việc trong các thời gian khác nhau hoặc tổ chức kiểm tra độc lập 
theo yêu cầu của chủ đầu tư, các tổ chuyên môn có thể tổ chức họp độc lập với 
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chủ đầu tư và gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản tới trưởng đoàn kiểm tra mà 
không cần tham dự buổi họp kết luận chung. 

Thời gian kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trường: Theo Kế hoạch.  

Bước 3. Thông báo kết quả kiểm tra: 

- Căn cứ vào kết quả làm việc của đợt kiểm tra, các tổ chuyên môn có 
trách nhiệm tổng hợp các ý kiến nhận xét về lĩnh vực do mình phụ trách, báo cáo 
trưởng đoàn kiểm tra và lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý để ra văn bản thông 
báo kết luận đợt kiểm tra; 

- Cơ quan phối hợp có trách nhiệm gửi thông báo kết quả kiểm tra bằng 
văn bản đến cơ quan chủ trì để tổng hợp, thời gian thực hiện không quá 02 ngày 
làm việc đối với công trình cấp III, IV; không quá 05 ngày làm việc đối với công 
trình cấp II kể từ ngày kiểm tra hiện trường; 

- Riêng đối với công trình có nghiệm thu về PCCC, sau khi có thông báo 
kết quả kiểm tra, Công an tỉnh gửi thông báo cho Chủ đầu tư , đồng thời gửi Sở 
quản lý xây dựng chuyên ngành có liên quan. Văn bản chấp thuận kết quả kiểm 
tra về PCCC là cơ sở để cơ quan chủ trì  ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm 
thu của chủ đầu tư; 

- Căn cứ vào văn bản thông báo kết luận đợt kiểm tra của cơ quan phối 
hợp và kết quả làm việc đợt kiểm tra. Thời gian không quá 04 ngày làm việc đối 
với công trình cấp III, IV; không quá 07 ngày làm việc đối với công trình cấp II 
kể từ ngày kiểm tra hiện trường; 

Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các quy định tại Bước 4 Quy trình 
này thì thời hạn phát hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm 
thu của chủ đầu tư được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này. 

Chủ đầu tư nộp chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu khi nhận thông báo 
kết quả kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Cơ quan chuyên 
môn, nếu có (sau khi ban hành Thông báo kết quả kiểm tra). Bộ phận tiếp nhận 
và giao trả hồ sơ của các cơ quan liên hệ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

Bước 4. Yêu cầu khắc phục các tồn tại: 

Trong trường hợp phát hiện công trình còn các tồn tại, khiếm khuyết chưa 
thể chấp thuận nghiệm thu, các cơ quan chuyên môn ra văn bản thông báo kết 
quả đợt kiểm tra, đề nghị chủ đầu tư khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về 
các cơ quan chuyên môn để xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, các cơ 
quan chuyên môn tổ chức kiểm tra độc lập việc khắc phục các tồn tại của Chủ 
đầu tư đối với chuyên môn do mình phụ trách. Việc thông báo thời gian, kế 
hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra được thực hiện bằng văn bản. 

Điều 9. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 

 - Đối với công trình có yêu cầu nghiệm thu về PCCC, Chủ đầu tư nộp hồ 
sơ đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để được kiểm tra theo quy định tại 
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khoản 4 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ trước khi gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đến các Cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Phối hợp cùng các tổ chức tư vấn, thi công... có liên quan tổ chức thực 
hiện các yêu cầu của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá 
trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

1. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành, Ban quản lý khu công nghiệp, Công an tỉnh và lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy trình 
này. 

2. Các Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện Quy trình này. Ngoài các nội dung phối hợp nêu tại Chương II Quy 
trình này các Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có thể trao đổi, 
thống nhất để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác kiểm tra 
nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng đưa vào khai thác sử dụng và 
kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình. 

3. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện quy trình này, nếu có phát 
sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Xây 
dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp./. 
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