
 

       Kính gửi: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp. 

 
 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; hướng dẫn của Bộ Xây dựng 

tại các Thông tư: số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 04/2019/TT-

BXD ngày 16/8/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 

26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016; số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 về 

việc quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

Sở Công Thương tổ chức đoàn công tác và thực hiện kiểm tra công tác 

quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với 

công trình xây lắp lưới điện tại các xã: Sơn Tây, Sơn Trường - huyện Hương 

Sơn; Hà Linh, Hương Lâm - huyện Hương Khê; Kỳ Văn - huyện Kỳ Anh; 

Thạch Thanh - huyện Thạch Hà thuộc tiểu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới 

điện quốc gia tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng ngân sách Trung ương, giai đoạn 2013-

2020; cụ thể như sau: 

1. Thành phần đoàn 

- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Đại diện phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian:    ⁄  ngày/xã; buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 30’, buổi chiều bắt 

đầu 14 giờ 00’.  

- Địa điểm: Tại hiện trường các công trình xây dựng nêu trên. 

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).     

3. Nội dung kiểm tra  

Theo các quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-

BXD ngày 16/8/2019 của Bộ xây dựng.  

Lƣu ý: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm 
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tra; thông báo mời đại diện các đơn vị liên quan (Tư vấn giám sát, nhà thầu thi 

công, đơn vị hưởng lợi, giám sát cộng đồng,…) làm việc với đoàn công tác. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLNL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Dƣơng Thanh Hòa 
  



KẾ HOẠCH KIỂM TRA 

(Kèm theo Văn bản số         /SCT-QLNL ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Sở Công Thương) 

STT Tên công trình Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 Xây lắp lưới điện xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. 
Sáng thứ 3 

Ngày 14/7/2020 

Xã Sơn Tây, 

huyện Hương Sơn 

Yên Vượng 

2 Xây lắp lưới điện xã Trường, huyện Hương Sơn. 
Chiều thứ 3 

Ngày 14/7/2020 

Xã Sơn Trường, 

huyện Hương Sơn 

Nam Hà 

3 Xây lắp lưới điện xã Hương Lâm, huyện Hương Khê. 
Sáng thứ 4 

Ngày 15/7/2020 

Xã Hương Lâm, 

huyện Hương Khê 

Hà Trung 

4 Xây lắp lưới điện xã Hà Linh, huyện Hương Khê. 
Chiều thứ 4 

Ngày 15/7/2020 

Xã hà Linh, huyện 

Hương Khê 

Minh Phong 

5 Xây lắp lưới điện xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh. 
Sáng thứ 6 

Ngày 17/7/2020 

Xã Kỳ Văn, 

huyện Kỳ Anh 

Xây lắp điện 

6 Xây lắp lưới điện xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà. 
Chiều thứ 6 

Ngày 17/7/2020 

Xã Thạch Thanh, 

huyện Thạch Hà 

Xây lắp điện 
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