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Quy d!nh  bàn giao, tip nhn cong trInh hi tng k5 thut 

_____ dr an khu do thi, khu nhà ô' trên dja bàn tinli Trà Vinh 

I 	
UY BAN NHAN DAN T1NH T VINH 

?n cu Lut t chik C'hInh quyn dja phuv'ng ngày 19 (hang 6 nám 2015,' 

án cz Ludt tha di, b sung mt s diu cza Ludt Tj ch&c C'hInh pun và 

L,Ludt Td chzc chInh quyn dja phwol2g ngày 22 tháng 11 nãm 2019; 

Can cá Ludt ban hành van ban guy pham pháp luát ngày 22 tháng 6 iiàm 
2015; 

Can cá Ludt tha di, b sung rnót s diu cza Ludt Ban hành van ban quy 
phgm pháp lut ng4v 18 tháng 6 nan: 2020; 

Can thLut Xáy thrng ngày 18 tháng 6 nám 2014; 

Can c& Ludt sza di, b sung mç3t s6' diu cza Ludt Xáy dung ngày 17 
tháng 6 nàm 2020; 

Can cz Ludt N/ia a ngày 25 tháng 11 nám 2014; 

Can th Ludt sz'a di, bá sung mç3t s4 diu cza Ludt  Du tic công, Ludt 
Dau tic theo phuvng tInc di tác cong tic, Lut dáu (it, Ludt N/ia a, Ludt dáu 
tháu, Ludt diên Arc, Ludt Doanh nghip, Ludt Thud tiêu thy dqc biêt và Ludt thi 
hành an dan sic ngày I  tháng 01 nàm 2022; 

Can ci Nghj dinh sd 99/2015/ND-C'P ngàv 20 (hang 10 nám 2015 cna 
OiInh phzi quy din/i  chi (let và /lu'&ng dan (hi han/i môt sO diêu cna Ludt Nhà à, 

án c& Nghj djnh s6 30/2021/ND-CF ngày 26 tháng 3 nám 2021 cza 
ChInh phü ye vic s&a dOi, bO sung m5t sO diêu cza Nghj din/i sO 
99/2015/ND-CF ngày 20 tháng 10 nám 2015 cza ChIn/i phi quy djnh chi tiêt và 
hzráng dan thi hành m3t so diêu cza Ludt Nhà Ov 

C'ãn c& Nghj din/i  s 06/2021/ND-cP ng4v 26 than?  01 nOn 2021 cüa 
C'hInh phti guy djnh chi tiêt mot sO ni dung ye quán l chat lupng, thi cOng và 
báo trl cOng trInh xdy drng; 

Theo d nghj cza Giám dc SàXáy d-ng. 

QUYET DINH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnb nay Quy djnh bàn giao, tip nhn 

cong trInh ha tang ky thut càa các du an khu do thi, khu nhà & trén dja bàn tinh 
Trà Vinh. 

Diu 2. Quyt djnh nay 0 hiu hjc tir ngày 01 tháng 8 nãm 2022. 
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Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám d6c Sà My dimg, 
Thu tri.râng các sâ, ban, ngành tinh; Chü tich  Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 

A 	 S thanh phoA  va toA  chuc, ca nhan co lienA  quan ch!u trach nhiçmA  thi hanh Quyet dnh 
nay.!. i- 

No'! n/uin: 
- BO Xâydrng; 
- Cue Kiém tra VAn ban - B TLr pháp; 
- Thtxcrng trirc Tinh ay; 
- Thithng trlrc HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Sâ Ti.r pháp; 
- Nhi.r Dieu 3; 
- Website Chinh phü; 
- BLDVP. UBND tinh; 
- Cng thông tin din tir tinh; 
- Các Phông: KT, THNV; 
- Luu: VT, Phông CNXD. of 

TM. UY BAN NH AN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH . 

PCIA  
/ 

R Nguyen Trung bang 
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NH AN DA 	CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

	

IN 

[TRA VINH) 	 Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

* QUYD!NH 
Ban giao, tiep nhn cong trinh h tang ky thut cua cac thy an khu do th, 

khu nhà & trên dja bàn tinh Trà Vinh 
(Kern theo Quyt dznh so. 16 /2022/QD-UBND ng6y2l tháng 7 nãrn 2022 

cia Uy ban nhdn dan tinh Trà Vinh) 

Chirong I 

QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phm vi &u chinh và di tirng áp dt.ing 

1. Quy djnh nay quy djnh ve^ bàn giao, tip nhn cong trmnh ha tng k 
thut cüa các dr an khu dO thj, khu nhà & trên dja bàn tinh Trà Vinh gôm: Cong 
trInh giao thong, cp nuóc, thoát nuóc, phong cháy chia cháy, cap din, chiêu 
sang cong cong, thông tin lien lac,  cay xanh cong cong, xcr l nuóc thai (neu co). 
Các ni dung khác không néu tai  quy djnh nay thi thrc hin theo quy djnh cüa 
pháp lut có lien quan. 

2. Quy djnh nay áp ding dM vfci ca quan, don vi, t04  chirc và cá nhân trong 
và ngoài rnthc tham gia cong tic bin giao, tip nhn, quán I' các cOng trInh ha 
tang k thu4t cCia các dr an khu do thj, khu nhà & trén dja bàn tinh Trà Vinh. 

Diu 2. Don vi tip nhn Cong trInh ha tang k thut 

1. Cong trInh ha tang k thut dã hoàn thành, chü du fl.r có yêu cu bàn 
giao cho ben tiêp nh.n dê quãn 1, sCr ding và v.n hành theo mic tiêu cüa dir an. 

2. Ben tip nhn. 

a) Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, thành ph (sau day gi tat là Uy 
ban nhãn dan cap huyn), các co quan duqc Uy ban nhãn dan cAp huyn uy 
quyên theo quy dnh; 

b) Don vi cung cAp nithc; 

c) Dan vi cung cAp din; 

d) Don vi cung cAp các djch vv thông tin lien lac. 

Chu'o'ng II 

QUY D!NH  CV THE 

Dieu 3. Nguyen tc bàn giao 

1. Vice ban giao cong trinh h4 tang ky thuat cua cac dir an khu do th, khu 
nhà a thrcic thirc hin khi dr an, cong trInh thuc du an thrçic các nhà thAu bàn 
giao cho chü dâutii theo quy djnh tai  Diêu 124 Lut Xây drng, khoãn 46 Dieu I 
Lut si'ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Ludt Xây dung (g(?i tat là Lut sO 
62/2020/QH14) và các quy djnh khác có lien quan. 
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2. Co quan có thm quyn quyt djnh hoc chip thun chU tnrong du tu 
dir an chi djnh Ben tiép nhn các cong trInh hating k thut. 

3. Chi &rcic phép bàn giao dua vào scr dung cac cOng trinh ha tang k 
thut cüa các dr an khu do thi, khu nhà a dâ hoàn thành, di.rçic chü dâu Ur Va Ca 

quan quan ly,  nhà ni.râc v6 cOng trinh xây dirng chuyên ngành to chüc kiêrn tra, 
nghim thu theo quy djnh. Dôi vai các dir an có nhiêu hang mvc  (holtc nhiéu gói 
thu), cho phép bàn giao tfrng hang mic con trinh ha tang Icy thut theo tüng 
gói thu cia ctuçcc ng1iim thu hoàn thành nêu các hang miic na' không ánh 
huông dn vic két nôi vói nhung hang miic khác hoc dij an lien U. 

4. Di vcfci dir an du tu CO nhiu hang  miic cOng trinh ha tng ky thut 
thrçic bàn giao cho các ben tiêp nhan khác nhau thI vic phân chia cãc hang mic 
cOng trInh hoic các gói thâu ecia du an dâu tu phãi dam bão sir thun tin và 
thông nhât vic bàn giao cho các Ben tiêp nhn. 

5. Chu' du tu chju trách nhim theo quy djnh cüa pháp !ut ve^ chat h.rqng 
cong trinh truâc khi bàn giao. 

6. Doi vOi cong trinh ha tang k' thut cüa các dir an khu do thi, khu nhà a 
cia qua sCr diin, chCi dâu t.r phâi hoàn thành cong tic bào tri can thiét và phôi 
hçip vth Ben tiêp nhn to' chirc dánh giá chit luqng, giá tri cOn lai  cüa cong trinh 
tnrOc khi bàn giao. 

* 	'• ChU c1u t.r có trách nhirn 1p báo cáo quyt toán hoàn thành dir an, gói 
thâu; kiêm toán (nêu co), trinh cap có thârn quyên phê duyt quyêt toán và bàn 
giao ho so quyêt toán cong trinh cho Ben tiêp nhn theo quy djnh. 

8. Trtthng hp cOng trinh ha t.ng k5' thut cüa các dir an khu dO thi, khu 
nhâ 0 tnr0c khi bàn giao có dâu hiu không dam báo ye chat h.rgng theo yêu cau 
thiêt ké thi Ben tiêp nhn yêu câu chü dâu t.r to chrc thxc hin cOng tic kiêm 
djnh chat h.rcmg, thCrnghim khá näng chju lijc cüa két CU Cong trinh theo quy 
djnh tai  khoán 2 Diêu 5 Nghj djnh so 06/20211ND-CP ngày 26 thing 01 nAm 
2021 cüa ChInh phü quy djnh chi tit mOt  so ni dung ye quân 1 chat h.rcing 
Cong trinh xây dirng, thi cong xây dung Cong trInh và bâo tn cOng trinh xay 
dirng (gçi tt la' Nghj djnh so 06/2021/ND-CP) và khá näng khäc phvc các ton 
tai di.rçic neu tai  kt qua kiêrn djnh dam bào chat h.rqng theo ho so thiêt kê tri.rOc 
khi bàn giao, chi phi kiêm djnh do chü dâu ti.r chi trã. 

9. Ben tip nhn các cong trinh ha tang k thutt ccia các dir an khu do thi, 
khu nha a có trách nhim xây dirng Uhoach và kinh phi bão tn cong trinh hang 
nãm trinh cap cO thâm quyên phê duyt dê thc hin cong tic bâo tri Cong trinh 
sau khi tiêp nhn tir ben bàn giao theo quy djnh. 

Diu 4. Thôi dim bàn giao cong trInh ha tang k5 thut 

1. Các Cong trinh ha tAng ky thut cüa dr an duqc bàn giao cho Ben tip 
a 	 •A 	 A 	 a 	 A nhan theo quy dnh tai Dieu 124 Ludt Xay drng; khoan 46 Dieu 1 Luat so 

62/2020/QH14 và Diéu 16 Nghj djnh 99/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 
2015 cüa ChInh phü quy dlnh  chi tiêt và huOng dan thi hành mt sO diêu cüa 
Ludt Nhà 0. 
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Truô'ng ha bàn giao tirng hang mic ha thng k9 thut cüa dir an thI phài 
dam bão vic du tu xây drng tip các cong trinh con lai  cüa dir an không lam 
ành hu&ng den vic quàn 1, v.n hành cüa cong trinh ha tang k thut dã bàn 
giao. 

2. Các cong trinh cp din, cp nu&c, ha tng thông tin (nu co), chü du 
tu duçic phép bàn giao tirng cong trinh truãc hoc sau khi kêt thüc giai doan dâu 
tu xây dijng ca dir an nêu duçic sir dôngcüa Ben tiêp nhn. 

Diu 5. Cie bir&c thirc hiên bàn giao, tip nhn cong trinh ha tang k5 
thut 

1. Sau khi kt thüc giai doan  dAu tix xây dimg dr an hoc hoãn thành dAu 
tu xay dimg trng cong trinh ha tang ky thut theo quy djnh tai  Diêu 4 Quy djnh 
nay, chü dâu ti.r gri van bàn dn Ben tip nh.n (kern theo ho so theo quy djnh) 
dnghi bàn giao, tiép nhn cOng trinh ha tang ky thut dê duc xem xét, to chic 
kiêm tra, giãi quyêt theo quy djnh. 

2. Ben tip nhn có trách nhim to^ chirc kim tra hi) so pháp 1' và hin 
A 	 A 	 A 

trng cua•  cong trinh de ngh duçic ban giao, tiep nhan theo quy dnh cua phap 
!ut ye xây dirng. 

3. Can cü theo thm quyn, Bêntip nhn có trách nhirn ban hành Quyt 
d!nh tiep nh?n hoac de xuat cap co tham quyen ban hanh Quyet dnh tiep nhan 
các cong trinh ha tang ky thut cüa dir an khu do thj, khu nhà a dé quán 1' và 
bão trI theo quy djnh. 

Diu 6. Hi) sor bàn giao cong trinh ha tang k5 thut 

Danh mic hi) so bàn giao, tip nhn di.rçic thrc hin theo quy djnh tai  Phi 
1c IX dInh kern theo Nghj djnh so 06/2021/ND-CP và các huàng dn ciia B 
My dirng có lien quan. 

Chirong III 

TO CH(JC THVC HIN 

Diu 7. Trách nhirn và quyn hn cua các ben có lien quan trong 
viçc ban giao, tiep nhn cong trinh ha tang ky thut cua cac dir an khu do 
th, khu nhà 0.  

1. Chü du tu 

a) Chü du tt.r thông báo bang vAn ban các cong trinh bàn giao cho Ben 
tiep nhan. 

b) Tat ca cac cong trinh khi chtra du(ic bàn giao cho Ben tip nhn thI chü 
dãu tu phâi tO chc quãn I, vn hành, duy tu, bão duong theo quy djnh pháp 
1ut hin hành ye quàn l dau ttr xây thing, chat lung cong trinh; 

c) Trong thai gian báo hành côngtrInh xây dtrng theo quy djnh, nu phát 
sinh tInh trang hu hông phái kip thri khAc phiic và báo cáo hoân thành cong tic 
bâo hành; 

d) Thirc hin các ni dung theo yeu cAu cüa Doàn kim tra trong qua trinh 
kiém tra; 
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d) To^ chirc lp và phê duyt quy trinh ke^ hoach bão tri cong trinh Ay 
dirng, ho sci bâo tri cong trinh và bão dam ye trinh tir thirc hin; 

e) Chu' du Ut ph6i hcip vài các clan vi cung cp djch vi.i ha tang do thj 
nhir: cap din, nuóc, chiêu sang cong cong, cong viên, cay xanh va cac cong 
trinh ha tang khác có lien quan dé trién khai thirc hin cOng trinh ha tang k5' 
thut theo ni dung cüa dr an &r(ic duyt; to chüc kiêm tra, giám sat vic tuân 
thu quy hoach, kiên tthc thue,c  pham vi dir an; quán 1 và bâo trI h thông ha 
tang k5' thut cia dir an tnthc khi bàn giao; 

g) Chü du Ut phâi lp k8 hoach thirc hin vic bàn giao, tipnhn các 
cong trinh ha tang ky thut khu do th, khu nha a va cong trinh khac (neu co); 

h) Hoàn thành ho^ sa bàn giao và bàn giao cOng trinh tai  hin trtthng theo 
quy cljnh tai khoãn I Diêu 5 và Diêu 6 Quy djnhnày cho Ben tiêp nhn truàc 
'. 	..z 	 A 	 A 	 •A 	 A 	 A 	 A thai diem Ben tiep nhan ban hanh Quyet d!nh  tiep nhan hoac de xuat cap co 

thãm quyôn ban hành Quyêt djnh tiêp nhn cong trinh. 

2. Ben tip nhn 

a) Tip nhn các cong trinh ha tang ky thut cüa các du an khu do thj, khu 
nhâ a do chü du tu bàn giao. DM vâi các dir an, hang muc  cong trinh ha tang k 
thut cüa du an các khu do thj, khu nba a quy djnh tai  khoan 1 Diêu 8 Quy cljnh 
nay phài duçic xCr 1 vi pham theo quy djnh trxOc khi tiêp nhn. Sau do, giao ca 
quan, dan vi chju trách nhim trrc tiêp quãn I, 4n hành, bão trI các cong trinh 
h. tang k5 thut khu do thj, khu nba a theo quy djnh; 

b) Xây dçrng k^ hoach,  box trI vn (hoc kin nghj b6 tri vn) djnh k' h&ng 
nãm nhàm dam bão tot cOng tic quãn l 4n hành, duy tu, báo di.rng, báo trI dôi 
v&i các cong trinh ha tang k thut khu do thj, khu nhà ('y duçic tiêp nhn; 

c) Ben tip nhn CO trách nhim quán I cong trinh theo clang cong nAng 
sü ding; dng thôi thc hin bão tri cong trinh theo dung quy trmnh va theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye xây dung; 

d) DM vâi hang mi,ic cp ni.râc do Cong ty C6 phAn Cap thoát nuac Trà 
Vinh và hang m1ic cp din do Cong ty Din lijc Trà Vinh tiêp nhn, quãn I 
(hoc co quan cap nuóc, cap din khác trrc thuc clan vi); doi vài hang mi1ic 
thông tin do các doanh nghip viên thong trén dja bàn tinh tiêp nh.n, quãn l. 

3. Tnrng hçp dA xác djnh Ben tip nhn dy an nêu tai  khoán 2 Diu 3 
Quy djnh nay. 

a) Chu du Ut có trách nhim gCri van bàn rnbi Ben tip nhn tham gia 
quãn l' dr an vi bO trI ngI.rti dai  din cCia Ben tiêp nhn ccr den vào cac vi tn 
phü ho p dê tharn gia quân l dir an; 

b) Ben tip nhn có van bàn cu ngu&i tham gia vri chü dAu tu trong cOng 
tãc nghim thu chat h.rçmg cOng trinh và tiêp nhn dua cong trinh vào sci diving; 

c) Trithng hqp chi cO mot Ben tip nhn thl thành vien cüa Ben tip nhân 
ci den là mot trong can bO chü chOt trong quãn l dir an; 
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d) Tru&ng hçip có nhiu Ben tip nhn các hang miic cong trInh ha tang 
thuc dr an, chü ctu ti.r có trách nhim bÔ trI ngi.räi cti din cüa Ben tiêp nhn 
cCr den vào cac vi tn phii hqp dê tham gia quãn 1 dir an. 

Dieu 8. Xtr I tinh hung trong vic bàn giao, tip nhn cong trmnh h 
tang ky thut khu do thi, khu nha °' 

1. Di vói cac cong trInh ha tAng k thut cüa các dr an khu do thi, khu 
nhà ô dâ hoàn thành nêu chü dAu tu không thrc hin dung guy djnh cüa pháp 
Iut ye dâu tu và xay dirng, chü dAu tr phài tr thirc hin khãc phiic theo clang 
quy djnh pháp !ut. Tru&ng hçip chCi dâu tu không khác phiic hoc khOng khac 
phc di.rcic, Ben tiêp nhn can cir quyét djnh chü trticlng dâu tu cüa co quan nhà 
nuâc có thâm quyên báo cáo co quan có thâm quyén quyêt djnh dâu tu xem xét, 
quyét djnh vic tiêp nhn. 

2. Tru&ng hçip trong qua trInh trin khai thirc hin dir an có sir diu chinh 
quy djnh pháp 1ut lam phát sinh vuóng mac ye trInh tir thu tiic khi thc hin 
viêc bàn giao, tiêp nhn theo Quy djnh nay, Ben tiêp nhn báo cáo ca quan Co 
thâm quyên quyét djnh chü trtIng dau tu xem xét, quyêt djnh vic tiêp nhn. 

Diu 9. Xtr 1 chuyn tip 

1. Di vài nhüng cong trInh cüa di an dã dt.rçic phé duyt tnràc khi Quy 
djnh nay có hiu Iirc thi hành và clang trong giai doan  thc hin du an chua bàn 
giao thi thirc hin theo Quy ctjnh nay. 

2. Các dii an dang thirc hin vài nhiu hang miic cong trInh thi ngoái các 
hng rnvc cOng trInh dã bàn giao tnr&c ngày Quy djnh nay có hiu 1irc, các hang 
mvc cong trInh cOn Iai  chtra bàn giao thi thijc hin theo Quy djnh nay. 

Diu 10. Diu khoãn thi hành 

1. S& My dimg huing dan, don &c, kim tra vic t6 cht'rc thirc hin Quy 
djnh nay, huâng dan Ben tiêp nhn dOi vâi các dir an chi.ra dam báo ye hO so 
pháp 1, quân I chat h.rcmg cong trInh; trtrng hap vI.rçlt thám quyên tong hqp 
báo cáo, clê xuât Uy ban nhân dan tinh xem xét trng truOng ho p cu the. 

2. Các sâ, ban, ngành tinh, Uy ban nhân dan cAp huyn trong phm vi 
chic näng và nhim vi cüa mInh có trách nhim: Tuyên truyên, phô biên, vn 
dng các to chüc, cá nhân tham gia thiic hin tot cac hoat dng lien quan den 
vic quán l và sCr dicing cong trInh ha tang ky thut caa các dLr an khu do thi, 
khu nhà &; cüng phi hp 	&ô 	r 	nhim vi,i theo Quy djnh nay. 

3. Chu' dAu tu dr an có trách thim phi hçp vói các sâ, ban, ngành tinh 
Va dja phi.rong thirc hin bàn giao các cong trinh ha tang ky thut cUa các dir an 
khu dO thi, khu nhà of theo quy djnh. 

4. Cong ty Din 1irc Trà Vinh, Cong ty C6 phAn cAp thoát ni.râc Trà Vinh, 
các doanh nghip vin thông và cac don vi có lien quan, to chtrc tiép nhn, scr 
dung theo dung cong nng thiét kê và bão tri cong trInh theo quy djnh cña pháp 
lut. 

5. Các co quan, don vi, M ch(rc duçic giao nhim vii quán l trirc tip vic 
sr dung, vn hành và bão trI các cong trinh ha tang ky thut cüa các dir an khu 

ET 20Z2\Q.ydnh\4O VBQP\OI CV92 I(SXDB.,h.hQDb. 	 dn 



dôthj, khu nhà & có trách nhim phi hqp, to chirc quãn 1', vn hãnh bào dam 
thông nhât dông b 9̂ và Co hiu qua theo Quy djnh nay. 

6. Uy ban nhân dan cap huyn báo cáo v8 cong tác bàn giao, tip nh.n 
cac cong trInh ha tang ky thut khu do thj, khu nhà & theo djnh kS'  (báo cáo qu 
tri.thc ngày 10 tháng dâu tién cüa qu; báo cáo nàm truâc ngày 20 tháng 01 cüa 
nãm sau) gui ye S& My dirng tang hp báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

7. Trong qua trmnh thirc hin, nu có vithng mac, các t6 chfrc, cá nhân kip 
th&i phãn ánh ye S& Xây drng de tong hap, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem 
xét sua dôi, bô sung cho phü hçip./. 
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