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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4301/BXD-GĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời Văn bản số 267/21/CV-IDD/
BITEXCO.JSC ngày 21/9/2021 của
Công ty Cổ phần Bitexco.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bitexco
Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 267/21/CV-IDD/BITEXCO.JSC
ngày 21/9/2021 của Công ty Cổ phần Bitexco về việc nghiệm thu công trình hạ
tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 tại phường Đại Kim,
quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Nội dung Văn bản số 267/21/CV-IDD/BITEXCO.JSC ngày 21/9/2021
không nêu rõ thông tin về quy mô và cấp công trình do vậy chưa đủ cơ sở xác
định đối tượng và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu. Công ty Cổ phần
Bitexco cần đối chiếu với quy định tại khoản 1 và khoản 2 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
(Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) để xác định cấp công trình, đối tượng, thẩm
quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Báo cáo thông tin theo
mẫu tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đến Cơ quan
chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền để được kiểm tra theo quy định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Bitexco
nghiên cứu, thực hiện./.
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