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BÁO CÁO 

Về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu, sự cố công trình xây dựng  

và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn 

huyện Đức Thọ năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

 Thực hiện Văn bản số 3385/SXD-QLHĐXD ngày 27/11/2020 của Sở Xây 

dựng về việc báo cáo tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công 

xây dựng công trình và phòng chống thiên tai năm 2020. UBND huyện Đức Thọ 

xin tổng hợp báo cáo kết quả như sau: 

I. Số lượng công trình xây dựng: 

1. Thống kê số lượng công trình thông qua công tác kiểm tra nghiệm thu 

công trình đưa vào sử dụng theo thẩm quyền. 

Loại công 

trình 

Đang tổ chức kiểm tra Đã chấp thuận 

nghiệm thu 

Không chấp thuận 

nghiệm thu 

Cấp công trình Cấp công trình Cấp công trình 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Dân dụng       3      

Công nghiệp             

Giao thông        21     

Nông nghiệp 

và PTNT 
       1     

Hạ tầng kỹ 

thuật 
            

Tổng số       3 22     

Trong đó:  

a) Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Trung ương: 0 công trình; 

b) Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương: 25 công trình; 

c) Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác: 0 công trình. 



 

2. Thống kê số lượng công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng 

thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các công trình đã được thống kê tại Khoản 1):  

25 giấy phép xây dựng. 

II. Sự cố công trình xây dựng: 

Thống kê số lượng sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng và 

khai thác sử dụng: Không 

III. Sự cố về máy, thiết bị, vật tư, tai nạn lao động trong thi công xây 

dựng: Không 

IV. Kết quả kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng: Không 

V. Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động trong 

thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên 

địa bàn (chủ đầu tư; các nhà thầu thi công xây dựng công trình; người lao 

động): Đúng quy định 

VI. Các nội dung báo cáo khác, nhận xét và kiến nghị: Không 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT; KT-HT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Đức 
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