
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  1366/BC-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

              Đức Thọ, ngày 23 tháng 6 năm 2020 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các 

công trình xây dựng quý II năm 2020 

 
 

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyênh, UBND huyện Đức 

Thọ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2020 như sau: 

I. Về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán 

- Số liệu về công trình/dự án được thẩm định trong quý II: 18 công trình. 

- Tổng mức đầu tư trình thẩm định/Sau thẩm định: 28.340/27.650 (triệu đồng). 

- Các đơn vị tư vấn có công trình qua công tác thẩm định còn nhiều tồn tại, sai 

sót phải sữa đổi, làm lại hồ sơ hoặc năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu 

theo quy định: Không 

II. Về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 

 Thống kê số lượng công trình đã chấp thuận nghiệm thu công trình đưa vào sử 

dụng theo thẩm quyền. 

- Số công trình đã được chấp thuận nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo 

thẩm quyền: 5 công trình. 

- Số công trình không được chấp thuận nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 

(nêu rõ lý do): 0 công trình. 

- Số công trình trên địa bàn chủ đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận nghiệm thu hoàn thành mà vẫn đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng 

và hình thức xử lý (nếu có): 0 công trình. 

III. Công tác quản lý trật tự xây dựng 

- Số liệu về GPXD đã cấp theo thẩm quyền trong kỳ báo cáo: 12 giấy phép. 

- Các công trình / dự án có vi phạm trật tự xây dựng trong quý: Không 

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND thị xã về Công tác quản lý trật tự xây 

dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng quý II năm 2020, kính đề nghị Sở 

Xây dựng xem xét, tổng hợp./.      

Nơi nhận:    

- Sở Xây dựng;             

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, KTHT.  
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