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1. Nguyên tắc chung 

1.1. Quy phạm này quy định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu trong giai đoạn xây lắp 
và nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những công trình mới hoặc công trình cải tạo đã hoàn 
thành. 

Đối với những công tình chuyên ngành nếu có những yêu cầu đặc biệt về nghiệm thu thì các Bộ, các 
ngành có thể ban hành những quy định bổ sung sau khi có sự thoả thuận của Uỷ ban Xây dựng cơ bản 
Nhà nước. 

Đối với những công trình do tổ chức xây dựng trong nước liên đoạn với nước ngoài (hoặc  công  trình  
do  nước  ngoài  nhận  thầu  xây  dựng)  xây  dựng  khi  áp  dụng  quy phạm này nếu cần thiết phải có 
những quy định bổ xung cho phù hợp thì cơ sở lập văn bản đề nghị, Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước 
quyết định. 

1.2. Chỉ được phép đưa công trình đã xây dựng xong vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm 
thu theo những quy định của quy phạm này. 

1.3. Các tổ chức tiến hành công tác nghiệm thu là: 

Hội đồng nghiệm thu cơ sở và các ban nghiệm thu cơ sở của Hội đồng; 

Hội  đồng  nghiệm  thu  Nhà  nước  (đối  với  những  công  trình  đặc  biệt  quan  trọng). Nhiệm vụ, quyền 
hạn và nội dung công việc của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, của Ban nghiệm thu cơ sở của Hội đồng và 
của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước quy định ở các chương 2, 3, 4 của quy phạm này. 

Chú thích: 

1) Đối với những công trình quan trọng do Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng 
(sau đây gọi chung là Bộ). Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là Uỷ ban Nhân dân Tỉnh) là chủ quản đầu tư, công tác nghiệm thu nói chung vẫn do Hội đồng 
nghiệm thu cơ sở tiến hành, trường hợp cần thiết thì Bộ trưởng, hoặc Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh ra 
quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Bộ hoặc tỉnh để nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

2) Thành phần của Hội đồng nghiệm thu Bộ do Vụ Xây   dựng cơ bản để nghị. Bộ quyết định; của Hội 
đồng nghiệm thu tỉnh do Uỷ ban Xây dựng cơ bản tỉnh đề nghị, Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định. 

3) Hội đồng nghiệm thu Bộ gồm có 

Đại diện Bộ trưởng làm chủ tịch 

Đại diện các cơ quan sau đây làm Uỷ viên:  

Cơ quan nhận thầu chính xây lắp; 

Cơ quan nhận thầu thiết kế; 

 Cơ quan chủ đầu tư; 

Bộ Tài chính; 

Ngân hàng đầu tư và xây dựng; 

Vụ Xây dựng cơ bản. 

4)    Hội đồng nghiệm thu tỉnh gồm có: 

Đại diện Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân làm Chủ tịch. 



Đại diện các cơ quan sau đây làm Uỷ viên: 

Uỷ ban Xây dựng cơ bản tỉnh; 

Chủ đầu tư (hoặc Giám đốc Ban quản lí công trình);  

Cơ quan nhận thầu chính xây lắp; 

Cơ quan nhận thầu thiết kế;  

Sở Tài chính; 

Ngân hàng đầu tư và xây dựng tỉnh. 

5)    Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu  

Bộ (hoặc Tỉnh), tuỳ từng trường hợp cụ thể có quyền đề nghị những cơ quan thích hợp trong số các cơ 
quan dưới đây tham gia  

Hội đồng: Cơ quan Giám định xây dựng cấp dương; 

Cơ quan phòng cháy chữa cháy  

Bộ Nội vụ (hoặc Sở công an);  

Cơ quan phòng bệnh Bộ Y tế (hoặc Sở Y tế); 

Các Bộ, ngành có liên quan đến công trình; 

Một số chuyên gia kĩ thuật. 

6)    Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Bộ (hoặc tỉnh) được thành lập Ban Thường trực (gồm đại 
diện chủ quản đầu tư làm trưởng ban, đại diện cơ quan nhận thầu chính xây lắp, Vụ Xây dựng cơ bản 
hoặc Uỷ ban Xây dựng cơ bản Tỉnh làm Uỷ viên để giúp Hội đồng làm việc. 

7)    Nội dung công việc củ Hội đồng nghiệm thu  

Bộ (hoặc Tỉnh) tương tự như của  

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. 

1.4. Chỉ được nghiệm thu những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, thiết bị, máy móc, hạng mục công 
trình và công trình hoàn toàn phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩn 
kĩ thuật với khối lượng công tác xây lắp thiết kế quy định. 

1.5. Đối với công trình có sai sót hoặc hư hỏng, nhưng những sai sót hoặc hư hỏng đó không  ảnh  
hưởng  đến  độ  bền  vững  và  những  điều  sử  dụng  bình  thường  của  công trình thì Hội đồng nghiệm 
thu xem xét có thể chấp nhận nghiệm thu nhưng phải tiến hành những công việc sau đây: 

Lập bảng thống kê các sai sót hoặc hư hỏng, quy định trách nhiệm và thời hạn sửa chữa cho các bên có 
liên quan (theo mẫu ghi ở phụ lục số 10); 

Lập ban phúc tra để theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa các sai sót hoặc hư hỏng; Thành phần Ban phúc 
tra gồm có: 

- Đại diện chủ đầu tư làm Trưởng ban; 

- Đại diện tổ chức nhận thầu chính xây lắp là thành viên. 

Sau khi các sai sót hoặc hư hỏng đã được sửa chữa xong. Ban phúc tra lập biên bản xác nhận và báo 
cáo lên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 

Một ngày sau khi nhận được báo cáo của Ban phúc tra. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phải trình lên cấp 
ra quyết định lập Hội đồng những tài liệu sau: 

- Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; 

- Bản dự thảo quyết định về việc cho phép đưa công trình vào sử dụng. 



1.6. Khi nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động. Hội đồng nghiệm thu phải 
tuân theo nội quy, tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh của nhà máy. 

1.7. Khi nghiệm thu đưa vào sử dụng những công trình nhập thiết bị toàn bộ thì có thêm những quy định 
sau đây: 

Trong thí nghiệm và chạy thử thiết bị, chủ đầu tư đề nghị Bộ ngoại thương yêu cầy đại diện chủ bán 
hàng tham gia. 

Hội đồng nghiệm thu chỉ tiến hành công việc sau khi Bộ Ngoại thương và chủ đầu tư đã kí kết với chủ 
bán hàng nước ngoài những hiệp định thư về việc thực hiện nhiệm vụ của họ theo hợp đồng. 

Trong  trường  hợp  chủ  bán  hàng  nước  ngoài  chỉ  nhận trong  hợp đồng thời gian cung cấp và chất 
lượng thiết bị hoặc chỉ cung cấp từng loại thiết bị thì công việc nghiệm thu được tiến hành như đối với 
công trình trang bị những thiết bị trong nước. 

1.8. Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình 
vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng 
xong. 

1.9. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng nghiệm  thu  
làm  việc.  Kinh  phí  dùng  cho  công  tác  nghiệm  thu  lấy  trong  kinh  phí kiến thiết cơ bản khác. Chủ 
đầu tư quyết toán kinh phí đó vào giá thành của công trình. 

1.10. Cấp ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng là cấp phê 
duyệt quyết định về việc cho phép sử dụng công trình. 

2. Ban nghiệm thu cơ sở, nhiệm thu quyền hạn, nội dung công việc 

2.1. Các ban nghiệm thu cơ sở do Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở thành lập sau khi thoả thuận với 
các thành viên trong hội đồng. 

2.2. Thành phần của mỗi ban nghiệm thu cơ sở gồm có: 

Cán bộ kĩ thuật, đại diện chủ đầu tư làm trưởng ban; 

Các cán bộ kĩ thuật, đại diện các tổ chức sau đây là thành viên : 

+ Tổ chức nhận thầu chính xây lắp; 

+ Tổ chức thiết kế; 

+  Tổ  chức  nhận  thầu  phụ  (khi  nghiệm  thu  những  công  việc  do  tổ  chức  này  thực hiện). 

Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia 
thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề 
nghị, cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình quyết định. 

2.3. Trách nhiệm của ban nghiệm thu cơ sở: 

Tiến  hành  nghiệm  thu  một  cách  thường  xuyên  trong  quá  trình  xây  lắp  những  đối tượng sau đây: 

Những công việc xây lắp hoàn thành; Những bộ phận công trình sẽ bị lấp kín; 

Những  kết  cấu  chịu  lực  quan  trọng  (tường  chịu  lực,  vòm  cuốn,  dầm  cầu,  ống khói, cột độc lập 
v.v…); 

Những máy móc hoặc thiết bị lẻ; 

Những giai đoạn chuyển bước thi công đơn giản (khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở uỷ quyền). 

Tiến hành kiểm tra những vấn đề dưới đây trước khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở thực hiện việc thực hiện 
việc nghiệm thu để đưa sử dụng công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành. 

Hồ sơ hoàn công của công trình hoặc của hạng mục công trình (hồ sơ này do tổ chức nhận thầu chính 
xây lắp lập và trình) gồm các tài liệu nêu trong điều 2.6 của quy phạm này. 



Các điều kiện nhằm đảm bảo cho việc sử dụng công trình và các điêu kiện phục vụ cho cán bộ, công 
nhân vận hành (phòng vệ sinh, sinh hoạt, ăn uống, nhà ở, nhà làm việc và công trình công cộng khác…); 

Lập  báo  cáo  về  toàn  bộ  tình  trạng  của  công  trình,  tình  hình  chuẩn  bị  cho  việc nghiệm thu đưa 
công trình vào sử dụng và trình lên Hội đồng nghiệm thu cơ sở. 

2.4. Khi tiến hành nghiệm thu, Ban nghiệm thu cơ sở phải thực hiện những công việc sau đây: 

Kiểm tra tại chỗ các phần việc đã hoàn thành; 

Kiểm  tra  sơ  đồ  hoàn  công  của  phần  việc hoàn  thành  ấy  (sơ  đồ  do  các  tổ  chức nhận thầu lập); 

Kiểm tra việc thử nghiệm thiết bị đã lắp đặt xong; 

Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm, đo đạc và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp. 

Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, bởi tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công 
trình và các yêu cầu của tiêu chuẩn kĩ thuật khác.  

Trên cơ sở đó quyết định: 

Trường hợp thứ nhất: 

Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và tuỳ theo từng đối tượng mà lập biên bản theo một 
trong các mẫu ghi ở phụ lục số 1, 2, 3 của quy phạm này. 

Chú  thích: Sau khi đối  tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc tiếp 
theo. Nếu dừng lại lâu thì tuỳ theo tính chất công việc. Ban nghiệm thu cơ sở có thể xem xét và quyết 
định việc nghiệm thu lại. 

Trường hợp thứ hai: 

Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa xong hoặc có nhiều chỗ sai với thiết  kế  được  
duyệt  hoặc  không  đáp  ứng  được  những  yêu  cầu  của  các  tiêu  chuẩn đánh giá chất lượng công 
trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kĩ thuật khác, Ban nghiệm thu cơ sở lập biên bản (vào sổ nhật 
kí thi công) về nội dung sau: 

Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa chữa;  

Thời gian sửa chữa 

Ngày nghiệm thu. 

2.5. Trường hợp cần thiết, Ban nghiệm thu cơ sở có quyền: 

Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công tác hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, 
tài liệu do tổ chức nhận thầu chính lập và trình; 

Yêu cầu các tổ chức nhận thầu xây lắp lấy mẫu ở công trình để thí nghiệm bổ sung hoặc thử nghiệm lại 
thiết bị. 

Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản thí nghiệm các  hệ  thống  cấp  nước,  
cấp  điện,  cấp  hơi,  thống  gió  v.v…  do  tổ  chức  lắp  đặt trình. 

2.6. Khi công trình được chuẩn bị để nghiệm thu đưa vào sử dụng, Ban nghiệm thu cơ sở phải kiểm tra 
các hồ sơ sau đây (các hồ sơ này do tổ chức nhận thầu chính xây lắp lập và trình): 

-   Danh  sách  những  tổ  chức  tham  gia  xây  dựng  công  trình,  những  phần  việc  hay hạng mục 
công trình do các tổ chức thực hiện và họ tên cán bộ kĩ thuật có trách nhiệm trực tiếp tiến hành những 
phần việc hay hạng mục công trình ấy. 

-   Bản vẽ hoàn công của công trình. Đó là một bộ bản vẽ thi công có ghi ở dưới các số liệu thiết kế 
những số liệu tương ứng đã đạt được trong thực tế (kích thước, trục mốc, độ cao…) và những thay đổi 
về thiết kế do tổ chức thiết kế xác nhận và đóng dấu cho phép. 

Các văn bản, hộ chiếu kĩ thuật và các tài liệu khác xác nhận chất lượng vật liệu, cấu kiện và các chi tiết 
đã sử dụng vào công trình: 



-   Bản tóm tắt quá trình xây lắp công trình (hay hạng mục); 

-   Biên bản nghiệm thu các bộ phận công trình khuất kín; 

-   Biên bản nghiệm thu các bộ phận công trình quan trọng; 

-   Biên bản nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước thi công; 

-   Biên bản thí nghiệm, chạy thử các thiết bị lắp đặt, đường ống kĩ thuật, hệ thống cấp nước, cấp điện, 
cấp hơi, thông gió… bên trong và hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp hơi bên ngoài công trình; 

-   Biên bản thử các thiết bị điện thoại, điện báo, phát thanh vô tuyến truyền hình, hệ thống tín hiệu và tự 
động hóa; 

-   Biên bản thử các thiết bị phòng nổ, phòng cháy và thiết bị chống sét; 

-   Nhật kí thi công và nhật kí giám sát tác giả; 

-   Các tài liệu trắc địa, địa chất thủy văn, khí tượng; 

-   Địa chất công trình v.v… đã lập trong thời gian xây dựng công trình (nếu có). 

2.7. Tất cả các tài liệu ghi ở điều 2.6 sau khi Ban nghiệm thu cơ sở kiểm tra và xác nhận đã đạt các yêu 
cầu về chất lượng, được chuyển cho chủ đầu tư bảo quản và trình lên Hội  đồng  nghiệm  thu  cơ  sở  khi  
Hội  đồng  tiến  hành  nghiệm  thu  để  bàn  giao  đưa công trình vào sử dụng. 

2.8. Ban nghiệm thu cơ sở do Trưởng ban triệu tập không chậm quá một ngày sau khi nhận được thông 
báo mời nghiệm thu của các tổ chức nhận thầu xây lắp. 

2.9. Trưởng ban nghiệm thu cơ sở định kì báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở về tình hình 
công tác nghiệm thu. 

2.10. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở sẽ quyết định giải thể Ban nghiệm thu cơ sở sau khi kết thúc 
công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

3. Hội đồng nghiệm thu cơ sở: Nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung công việc 

3.1. Khi chuẩn bị khởi công xây dựng công trình, chủ quản đầu tư tiến hành thỏa thuận với tổ chức nhận 
thầu chính xây lắp để ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở. 

3.2. Thành phần của Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm có: 

- Đại diện chủ đầu tư làm Chủ tịch; 

- Đại diện các cơ quan sau đây làm ủy viên: 

+ Cơ quan nhận thầu chính xây lắp; 

+  Cơ  quan  nhận  thầu  phụ  (khi  nghiệm  thu  những  đối  tượng  do  cơ  quan  này thực hiện); 

+ Cơ quan nhận thầu thiết kế; 

+ Cơ quan chuyên gia nước ngoài (nếu có); 

+ Cơ quan sẽ quản lý công trình (nếu có). 

Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở có quyền mời những cơ quan 
cấp tương đương thích hợp trong số các cơ quan sau đây tham gia Hội đồng: 

+ Cơ quan giám định xác định Nhà nước tại cơ sở (nếu có); 

+ Ngân hàng đầu tư và xây dựng; 

+ Cơ quan vệ sinh phòng bệnh; 

+ Cơ quan phòng cháy chữa cháy; 

+ Nhà máy chế tạo thiết bị công nghệ; 

+ ủy ban Xây dựng cơ bản cấp tương đương; 



+ Các cơ quan quản lí chuyên ngành có liên quan đến công trình; 

+ Các chuyên gia kĩ thuật. 

Chú thích: 

1. Đối với những công trình có Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (hoặc Hội đồng nghiệm thu Bộ hay Tỉnh) 
thì thành phần của Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm: 

-    Đại diện chủ đầu tư làm Chủ tịch; 

-    Đại diện các cơ quan sau đây làm ủy viên: 

+ Cơ quan nhận thầu chính xây lắp; 

+ Cơ quan nhận thầu phụ (khi nghiệm thu những đối tượng do cơ quan này thực hiện); 

+ Cơ quan nhận thầu thiết kế; 

+ Các chuyên gia kĩ thuật; 

Các cơ quan khác đã có đại diện trong Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (hoặc Hội đồng nghiệm thu Bộ 
hay Tỉnh) thì tùy theo tính chất và quy mô của công trình có thể không có đại diện trong Hội đồng nghiệm 
thu cơ sở. 

2. Khi nghiệm thu để đưa ra vào sử dụng những công trình có yêu cầu phòng cháy cao thì trong  thành  
phần  của  Hội  đồng  nghiệm  thu  cơ  sở  nhất  thiết  phải  có  đại  diện  của  cơ quan phòng cháy chữa 
cháy cấp tương đương tham gia Hội đồng. 

3.3. Hội đồng nghiệm thu cơ sở do Chủ tịch Hội đồng triệu tập không muộn hơn 3 ngày kể từ khi nhận 
được giấy đề nghị của tổ chức nhận thầu chính xây lắp. 

3.4. Trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu cơ sở: 

Xác định những giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng và trực tiếp tiến hành nghiệm thu những giai 
đoạn chuyển bước thi công đó; 

Tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những hạng mục hoặc công trình đã xây dựng xong. 

Chú thích: Tại những công trình có Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (hoặc Hội đồng nghiệm thu Bộ hay 
Tỉnh) thì Hội đồng nghiệm thu cơ sở có trách nhiệm: 

1) Thực hiện điều 3.4 của quy phạm này (trừ việc nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng); 

2) Thực hiện những yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (hoặc Hội đồng nghiệm thu Bộ hay 
Tỉnh); 

3) Trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (hoặc Hội đồng nghiệm thu Bộ hay Tỉnh); 

4) Bản báo cáo tóm tắt về toàn bộ quá trình xây dựng, hiện trạng công trình hoàn thành, tình hình chuẩn 
bị cho nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng; 

5) Những tài liệu ghi ở điều 3.7; 3.8 của quy phạm này; 

6) Các tài liệu khảo sát, thiết kế được duyệt; 

7) Các  tiêu  chuẩn  kĩ  thuật  mới  ban  hành  nằm  ngoài  danh  mục  hiện  hành  nhưng  được phép áp 
dụng khi xây dựng công trình. 

3.5. Nội dung công tác nghiệm thu công trình của Hội đồng nghiệm thu cơ sở: 

-  Đối với các giai đoạn chuyển bước thi công thì thực hiện theo những quy định ở điều 2.4 của quy phạm 
này; 

-  Đối với hệ thống thiết bị để chạy thử tổng hợp thì ngoài những quy định về chạy thử, thử nghiệm hiện 
hành còn phải tiến hành những công việc sau đây: 



-  Sau khi cơ quan lắp đặt đã tiến hành thí nghiệm và chạy thử xong từng máy móc, thiết bị. Hội đồng 
xem xét, kiểm tra nếu thỏa mãn những yêu cầu của việc chạy thử tổng hợp thì chấp nhận nghiệm thu và 
lập biên bản theo mẫu ghi ở phụ lục số 4: 

-  Kể từ khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở kí biên bản nghiệm thu, chủ đầu tư phải tiếp nhận và bảo quản 
những thiết bị đó; 

-  Sau khi bên chủ đầu tư điều chỉnh và chạy thử tổng hợp (có sự cộng tác của cơ quan lắp đặt và nhà 
máy chế tạo thiết bị) gồm chạy không tải và chạy theo chế độ công tác. Hội đồng kiểm tra kết quả và 
quyết định cho phép đưa hệ thống thiết bị đó vào sử dụng. 

-  Đối với những công trình (hay hạng mục công trình) đã xây dựng xong thì Hội đòng phải thực hiện 
những quy định sau đây: 

-  Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng; 

-  Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện đã sử dụng vào 
công trình, trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của công trình; 

-  Kiểm tra sự phù hợp của công suất và giá thành công trình thực tế với công suất và giá dự toán thiết 
kế được duyệt. 

3.6. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nghiệm thu cơ sở có quyền: 

-  Yêu cầu các cơ quan nhận thầu xây lắp thử nghiệm bổ sung và chủ đầu tư chạy thử tổng hợp hệ thống 
thiết bị máy móc để kiểm tra; 

-  Thành lập các tiểu ban chuyên môn về kinh tế, kĩ thuật để kiểm tra từng loại công việc, từng thiết bị, 
từng hạng mục công trình và kiểm tra kinh phí xây dựng; 

-  Thành lập Ban phúc tra như quy định ở điều 1.5 của quy phạm này. 

3.7. Chủ đầu tư phải giao cho Hội đồng nghiệm thu cơ sở những hồ sơ nêu ở điều 2.6 của quy phạm này 
và các văn bản sau đây để kiểm tra: 

-  Tài liệu thiết kế, dự toán được duyệt; 

-  Danh sách các cơ quan đã tham gia thiết kế công trình; 

-  Văn bản cấp đất; 

-  Các tài liệu trắc địa làm cơ sở định vị công trình; 

-  Các tài liệu khảo sát địa chất, thủy văn, khí tượng… của khu vực xây dựng công trình; 

-  Lí lịch của các thiết bị công nghệ và các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành; 

-  Các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị và công trình (nếu có); 

-  Các tài liệu bảo đảm lực lượng cán bộ công nhân quản lí vận hành và các tài liệu về các cơ sở phục vụ 
sinh hoạt, nhà ở, công trình công cộng v.v…); 

-  Các  tài  liệu  bảo  đảm  việc  cung  cấp  đầy  đủ  nguồn  tư  vật  kĩ  thuật  trong  đó  có nguyên liệu, 
năng lượng, điện, nước, hơi…; 

-  Các tài liệu xác nhận về mức độ phù hợp của công suất và giá thành công trình thực tế với công suất 
và giá dự toán thiết kế được duyệt; 

-  Các tài liệu về việc cho phép sử dụng thiết bị và công trình của các cơ quan kiểm tra Nhà nước (nếu 
có) mà các cơ quan này không có đại diện trong thành phần của Hội đồng nghiệm thu; 

-  Các tài liệu về việc cho phép sử dụng những công trình kĩ thuật bên ngoài công trình do các cơ quan 
quản lí chuyên ngành cấp. 

3.8. Trên cơ sở kết quả của việc thực hiện các quy định nêu trong các điều 3.4; 3.5; 3.6 của quy phạm 
này. Hội đồng nghiệm thu cơ sở quyết định một trong hai trường hợp sau đây: 

Trường hợp thứ nhất: 



- Chấp hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng công trình (hạng mục công trình) đã xây dựng 
xong và lập biên bản theo mẫu ghi ở phụ lục số 5 của quy phạm này. 

Trường hợp thứ hai: 

Không chấp nhận nghiệm thu công trình (hạng mục công trình) khi phát hiện thấy sai sót trong xây lắp 
hoặc trong thiết kế làm ảnh hưởng đến độ bền vững, độ an toàn và mĩ quan của công trình hoặc gây trở 
ngại cho hoạt động bình thường của thiết bị khi sản xuất sản phẩm. 

Hội đồng lập biên bản về các vấn đề trên và quy định thời hạn sửa chữa cho các bên có liên quan. 

Phí tổn để sửa chữa sai sót bên nào gây ra bên ấy chịu. 

3.9. Công tác nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những công trình xây dựng xong phải kết thúc 
theo thời hạn quy định. 

3.10. Hội đồng nghiệm thu cơ sở hết hiệu lực kể từ khi có quyết định phê duyệt biên bản nghiệm thu đề 
bàn giao đưa vào sử dụng những công trình xây dựng xong. 

Chỉ có cấp ra quyết định thành lập Hội đồng mới có quyền cho phép Hội đồng kéo dài thêm thời hạn làm 
việc; 

3.11. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở phải trình lên cấp ra quyết định lập Hội đồng những tài liệu sau 
đây: 

Biên bản nghiệm thu để bàn giao đưa công trình xây dựng xong vào sử dụng;  

Bản báo cáo tóm tắt những kết luận của Hội đồng về các vấn đề dưới đây: 

Tình hình chuẩn bị các điều kiện để đưa công trình vào sử dụng; 

Mức độ phù hợp của công trình xây dựng xong và của thiết bị công nghệ với thiết kế đã duyệt; 

Những kiến nghị của Hội đồng (nếu có) về các biện pháp nhằm bảo đảm khai thác công suất thiết kế và 
sử dụng công trình trong thời hạn tiêu chuẩn; về việc cải thiện chất lượng thiết bị và cải tiến các quá trình 
của công nghệ sản xuất nhằm tăng tuổi thọ của công trình và nâng cao hiệu quả kinh tế; 

Bản dự thảo quyết định phê duyệt biên bản nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

3.12. Biên bản nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng và bản báo cáo tóm tắt những kết 
luận của Hội đồng phải lập thành văn bản, trong đó hai bản được gửi cho cấp ra quyết định lập Hội đồng 
(kèm theo bản dự thảo quyết định phê duyệt); một văn bản cho tổ chức nhận thầu chính xây lắp và hai 
văn bản cho chủ đầu tư. 

3.13. Cấp ra quyết định lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở sẽ phê duyệt biên bản nghiệm thu để bàn giao 
đưa công trình xây dựng xong vào sử dụng. Thời hạn phê duyệt không muộn hơn ba mươi ngày kể từ 
khi nhận được các tài liệu ghi ở điều 3.11 của quy phạm này. 

3.14. Tất cả các tài liệu ghi ở điều 3.7 (hồ sơ công của công trình) của quy phạm này cùng với biên bản 
nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết định phê duyệt biên bản đó được chủ đầu 
tư lập thành ba bộ trong đó một bộ phận do chủ đầu tư, một bộ do cơ quan quản lí công trình và một bộ 
do cơ quan lưu trữ cấp trên bảo quản. 

4. Hội đồng nghiệm thu nhà nước quyền hạn nhiệm vụ, nội dung làm việc 

4.1. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thành lập chậm nhất là 6 tháng trước thời hạn quy định nghiệm thu 
để bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

Những  công  trình  mà  Hội  đồng  nghiệm  thu  Nhà  nước  phải  tiến  hành  nghiệm  thu từng phần thì 
thời gian thành lập Hội đồng cũng không muộn hơn 6 tháng trước lần nghiệm thu đầu tiên. Chủ tịch Hội 
đồng nghiệm thu Nhà nước chịu trách nhiệm triệu tập Hội đồng để tiến hành nghiệm thu những công việc 
tiếp theo cho tới khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

4.2. Công trình cần thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thì ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước đề 
nghị. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. 



4.3. Văn bản thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước phải ghi rõ thời hạn bắt đầu và kết thúc công việc 
của Hội đồng. 

4.4. Thành phần của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước do ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước đề nghị. 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết. 

ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước làm Chủ tịch hội đồng và là ủy viên thường trực. Các cơ quan sau 
đây làm ủy viên: 

-   Chủ quản đầu tư; 

-   Bộ phận thầu chính xây lắp; 

-   ủy ban khoa học và kĩ thuật Nhà nước; 

-   ủy ban Kế hoạch Nhà nước; 

-   Bộ Tài chính; 

-   Ngân hàng đầu tư và xây dựng; 

-   Cơ quan nhận thầu thiết kế. 

Tùy  theo  thời  gian  và  công  việc  nghiệm  thu,  Chủ  tịch  Hội  đồng  nghiệm  thu  Nhà nước có quyền 
đề nghị các cơ quan có liên quan và 1 số chuyên gia  khoa  học  kĩ thuật, kể cả chuyên gia nước ngoài 
(nếu có) tham gia Hội đồng. 

Cơ quan vệ sinh phòng dịch Bộ Y tế: 

Cơ quan phòng cháy chữa cháy Bộ Nội vụ. Nhà máy chế tạo thiết bị công nghệ; 

Các Bộ, Ngành có liên quan đến công trình. 

Chú thích: Đối với những công trình có chức năng riêng thì thành phần Hội đồng nghiệm thu Nhà nước 
do Bộ chủ quản cùng với ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước đề nghị. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết 
định. 

4.5. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có Ban thường trực thành phần gồm có: 

ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước làm Trưởng ban: 

Các cơ quan sau đây làm ủy viên: 

Chủ quản đầu tư: 

Bộ nhận thầu chính xây lắp; 

Cục giám định xây dựng Nhà nước. 

4.6. Trong thời gian giữa hai kì họp của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Ban thường trực chịu trách 
nhiệm kiểm tra công tác chuẩn bị của các cơ quan có trách nhiệm và của Hội đồng nghiệm thu cơ sở đối 
với việc nghiệm thu thực hiện những yêu cầu của Chủ tịch hội đồng. 

4.7. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước làm việc trên cơ sở: 

-  Các  hồ  sơ,  biên  bản  nghiệm  thu  công  trình  và  các  tài  liệu  khác  do  Hội  đồng nghiệm thu cơ sở 
trình. 

-  Các tiêu chuẩn kĩ thuật xây dựng của Nhà nước hiện hành; 

- Các hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế được duyệt; 

- Kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình hoàn thành. 

4.8. Nội dung công tác nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cũng tương tự như những quy 
định ở điều 3.5 của tiêu chuẩn này. 

4.9. Khi có sự bất đồng ý kiến giữa các thành viên của Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng phải lập biên bản 
báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. 



4.10. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền hoãn nghiệm thu trong những trường hợp dưới đây và 
báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

- Công trình chưa đủ điều kiện cho việc sử dụng hoặc sản xuất. 

- Các tài liệu chưa được chuẩn bị đầy đủ. 

4.11. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có quyền: 

- Thành lập các tiểu ban kĩ thuật, kinh tế để kiểm tra nhằm phục vụ cho công tác nghiệm thu. 

- Yêu cầu chủ đầu tư thử nghiệm bổ sung các hệ thống thiết bị định đưa vào vận để kiểm tra. 

4.12. Khi  quyết  định  về  việc  nghiệm  thu  để  bàn  giao  đưa  công  trình  vào  sử  dụng.  Hội đồng 
nghiệm thu Nhà nước phải tiến hành những quy định ở điều 3.8 của tiêu chuẩn này. 

4.13. Trong biên bản nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng của Hội đồng nghiệm thu Nhà 
nước có những kết luận về những vấn đề sau đây: 

- Mức độ phù hợp của công trình và thiết bị với tài liệu thiết kế được duyệt; 

- Sự chuẩn bị các điều kiện để đưa công trình vào sử dụng; 

- Những sai sót và hư hỏng của công trình hay thiết bị (lập bảng kê theo mẫu ghi ở phụ lục số 10); 

- Những thay đổi của công trình hay thiết bị so với tài liệu thiết kế được duyệt (bảng kê theo mẫu ghi ở 
phụ lục số 8). 

4.14. Các tài liệu phải trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước khi tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa 
công trình vào sử dụng cần theo quy định nêu trong điều 3.7 của tiêu chuẩn này. 

4.15. Số lượng biên bản nghiệm thu để bàn giao đưa công trình vào sử dụng và các cơ quan  được  
nhận  các  biên  bản  đó  cần  theo  quy  định  nêu  trong  điều  3.12  của  tiêu chuẩn này. 

4.16. Việc lưu trữ hồ sơ sau khi công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng, cần theo quy định trong 
điều 3.14 của tiêu chuẩn này. 

4.17. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có trách nhiệm dự thảo quyết định phê duyệt biên bản nghiệm thu 
bàn giao đưa công trình vào sử dụng và trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

4.18. Hội  đồng  nghiệm  thu  Nhà  nước  hết  hiệu  lực  kể  từ  ngày  Chủ  tịch  Hội  đồng  Bộ trưởng kí 
quyết định phê duyệt biên bản nghiệm thu cho phép đưa công trình vào sử dụng. 

Phụ lục 1 

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc đã hoàn thành 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Công trình: 

Hạng mục: 

Biên bản số  …….. ngày … tháng ….. năm ……. 

Nghiệm thu công việc đã hoàn thành 

Công việc: 

Thuộc công trình: Xây dựng tại: 

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu: 

- Trưởng ban: Đại diện cho chủ đầu tư: ……………………… 

- Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu:………………. 

 Đại diện cho tổ chức thiết kế …………………. 



- Đại diện của các cơ quan được mời: ……………………………………………… 

- Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ về thi công công việc nói trên như sau: 
……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Sau khi xem xét các tài liệu, bản vẽ, hồ sơ kể trên và sau khi kiểm tra xác minh tại hiện trường, ban 
nghiệm thu cơ sở có những nhận xét sau: 

1- Nhận xét về kỹ thuật: ………………………………………………………… 

2- Về khối lượng đã hoàn thành: ………………………………………………... 

Kết luận……………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

ý kiến đặc biệt của các thành viên của Ban nghiệm thu cơ sở ……………………..  

Các phụ lục kèm theo: ……………………………………………………………… 

 Chữ ký của 

 - Trưởng Ban nghiệm thu cơ sở …………….. 

 - Các thành viên ……………………………. 

 - Các cơ quan được mời ……………………. 

Phụ lục 2 

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Công trình: 

Hạng mục: 

Biên bản số  …….. ngày … tháng ….. năm …….  

Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong 

- Thiết bị: 

Thuộc hệ thống:  

Lắp đặt tại: 

Do Ban nghiệm thu cơ sở gồm các thành viên sau đây tiến hành nghiệm thu: 

- Trưởng ban: Đại diện cho chủ đầu tư: ………………………. 

- Các thành viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu:……………….. 

 Đại diện cho tổ chức thiết kế …………………. 

- Đại diện của các cơ quan được mời: ……………………………………………… 

Ban nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu và các bản vẽ lắp đặt thiết bị nói trên như sau: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Sau khi xem xét các tài liệu, bản vẽ lắp đặt và sau khi đã tiến hành kiểm tra khi thí nghiệm chạy thử, Ban 
nghiệm  thu cơ sở có nhận xét như sau: 



1- Nhận xét về kỹ thuật: ……………………………………………………….. 

2- Về khối lượng đã thực hiện: ………………………………………………… 

Kết luận: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

- ý kiến đặc biệt của các thành viên trong Ban nghiệm thu cơ sở …………………. 

- Các phụ lục kèm theo: …………………………………………………………….  

Chữ ký của 

- Trưởng Ban nghiệm thu cơ sở …………… 

- Các thành viên ……………………………. 

- Các cơ quan được mời ……………………. 

Phụ lục 3 

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đã xây dựng xong 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Công trình: …........ 

Biên bản số  …….. ngày … tháng ….. năm ……. 

Nghiệm thu công trình (hạng mục công trình) đã xây dựng xong 

Công trình (hạng mục công trình): …………………………………………………..  

Thuộc thành phần của: ……………………………………………………………….  

Xây dựng tại: …………………………………………………………………………  

Hội đồng nghiệm thu cơ sở bổ nhiệm theo quyết định số: …………………………..  

Ngày …. tháng …. năm …… gồm các thành phần dưới đây tiến hành nghiệm thu: 

- Chủ  tịch: Đại diện cho chủ đầu tư: ………………………………………… 

- Các uỷ viên: Đại  diện  cho  tổ  chức  nhận  thầu  xây  lắp  chính:………………….. 

 Đại diện cho tổ chức thầu phụ ………. …………………………. 

 Đại diện của các cơ quan được mời và các chuyên viên: ……….. 

- Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu sau đây: ……………………. 

Sau khi xem xét các tài liệu kể trên và kiểm tra lại hiện trường, Hội đồng nghiệm thu cơ sở lập biên bản 
về các điểm dưới đây: 

1. Công trình đã xây dựng xong được trình bày để nghiệm thu gồm: ……………….. 

2. Công tác thi công đã thực hiện theo các bản vẽ số: ……………………………….. 

do thiết kế được phê chuẩn, theo quyết định số: …………………………………...  

ngày ….. tháng  …. năm  …… 

3. Dự đoán sơ bộ lập và đã được phê chuẩn, theo quyết định số: …………….............  

ngày … tháng …… năm …… 

4. Giá trị công trình thực tế: ……………………………. 

5. Ngày khởi công: ……………………………………... 



6. Ngày hoàn thành: …………………………………….. 

7. Công tác xây lắp đã hoàn thành với chất lượng được đánh giá là: 

8. Còn một số điểm chưa hoàn thành theo phụ lục số: ……………. 

(Ghi   rõ cơ quan và thời hạn phải hoàn thành) những xét thấy không ảnh hưởng tới sự bền vững và sử 
dụng bình thường của công trình. 

Kết luận: ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..  

Ký tên 

- Chủ tịch Hội  đồng nghiệm thu cơ sở …………… 

- Các uỷ viên của Hội đồng ……………………………. 

-  Đại  diện  của  các  cơ  quan  tham  dự  và  các  
chuyên viên…………. 

Phụ lục 4 

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị để thử tổng hợp 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Công trình: …................. 

Biên bản số  …….. ngày … tháng ….. năm ……. 

Nghiệm thu thiết bị để thử tổng hợp 

Thiết bị: …………………………………………………..  

Thuộc thành phần của: ……………………………………  

Lắp đặt tại: ……………………………………………….. 

Do ………………… chế tạo, xuất xưởng ngày …. tháng  … năm ……. 

Do ………………… lắp đặt ……………………………………………. 

Hội đồng nghiệm thu cơ sở được thành lập theo quyết định số: ……………………  

Ngày …. tháng …. năm ……  tiến hành nghiệm thu thành phần gồm có: 

- Chủ  tịch: Đại diện cho chủ đầu tư: ………………………………………… 

- Các uỷ viên: Đại diện cho tổ chức nhận thầu chính xây lắp …………………... 

 Đại diện cho tổ chức lắp đặt thiết bị ……………………………... 

 Đại diện cho tổ chức thiết kế ……………………………………. 

 Đại diện của các cơ quan được mời và các chuyên viên: ………..  

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã nhận được các tài liệu sau: ……………………. 

Sau khi xem xét các tài liệu kể trên, kiểm tra khi thử nghiệm thiết bị tại hiện trường, Hội đồng nghiệm thu 
cơ sở lập biên bản này về các điều dưới đây: 

1. Các thiết bị lắp đặt xong được trình bày gồm: …………………………………….. 

2. Công tác lắp đặt   đã thực hiện theo bản vẽ thiết kế số …….. do ……… lập, và đã được  
……………………………………………….. phê duyệt  

ngày ….. tháng  …. năm  …… theo quyết định số: …………………………………. 

3. Dự đoán:  …………. do ……………… lập, và đã được ………….. phê chuẩn,  



theo quyết định số …………  ngày … tháng …… năm …… 

4. Giá trị thiết bị lắp đặt hoàn thành …………………… 

5. Ngày khởi công: ……………………………………... 

6. Ngày hoàn thành: …………………………………….. 

7. Công suất theo thiết kế: ………………………………  

Thu được tỷ lệ: ………………………………………. 

8. Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tiến hành kiểm tra khi chạy thử và thử nghiệm bổ sung các thiết bị sau 
(ngoài việc thử nghiệm và chạy thử đã ghi vào các hồ sơ hoàn công của bên nhận thầu chính xây 
lắp)….. 

9. Còn một việc chưa hoàn thành đã trình bày khi nghiệm thu thiết bị ghi ở phụ lục số ………… kèm theo 
có ghi rõ cơ quan chịu trách nhiệm tiến hành và thời gian hoàn thành, nhưng không ảnh hưởng đến việc 
chạy thử tổng hợp. 

10. Bản kê các tài liệu, hồ sơ bàn giao kèm theo biên bản này xem phụ lục số: Kết luận: 

Các thiết bị trình bày kể trên được lắp đặt phù hợp với thiết bị đã duyệt và các tiêu chuẩn, điều kiện kỹ 
thuật hiện hành thoả mãn những yêu cầu nghiệm thu để chạy thử tổng hợp. 

Hội  đồng  nghiệm  thu  cơ  sở  chấp  nhận  nghiệm  thu  để  thử  tổng  hợp  kể  từ  ngày …..tháng ….. 
năm …….. với sự đánh giá chất lượng là: …………………………… 

Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm quản lý và thử tổng hợp kể từ ngày ….. tháng …… năm 
………….. 

Các phụ lục kèm theo biên bản này: ……………………….. 

Ký tên 

- Chủ tịch Hội  đồng nghiệm thu cơ sở ……………….. 

- Các uỷ viên của  ………. ……………………………. 

-  Các  đại  diện  của  các  cơ  quan  tham  dự  và  các  
chuyên viên……. 

Phụ lục 5 

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình để đưa công trình xây dựng xong vào sử dụng 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Công trình: …................. 

Biên bản số  …….. ngày … tháng ….. năm ……. 

Nghiệm thu để đưa công trình xây dựng xong vào sử dụng 

Công trình: …………………………………………………..  

Xây dựng tại: ………………………………………………..  

Lắp đặt tại: ……………………………………………….. 

Do ………………… ra quyết định xây dựng số …….. ngày …. tháng  … năm ……. 

Do …………………thiết kế và các tổ chức tham gia thiết kế, được phê duyệt theo quyết định số: 
…………ngày …. tháng …. năm …… 

Chủ đầu tư công trình: ……………………………………………………………….. 

Tổ chức nhận thầu chính xây lắp: …………. và các tổ chức nhận thầu phu: ………... 



đã thực hiện các công việc …………………………………………………………… theo các hợp đồng số 
……. ngày ……. tháng …… năm ……. tiến hành nghiệm thu, thành phần gồm có: 

- Chủ tịch:  ………………………………… (họ tên, chức vụ, cơ quan) 

- Các uỷ viên: ………………………………. (họ tên, chức vụ, cơ quan) Hội đồng lập biên bản này về các 
vấn đề sau: 

1.   Công trình (nêu tóm tắt công trình và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hoặc xem phụ lục số kèm theo) 
………………………………… 

2.   Công tác xây lắp công trình: ……………………. 

(Nếu  tóm  tắt  quá  trình  xây  lắp  các  hạng  mục  công  trình  và  cụm  công  trình  kỹ thuật đồng bộ 
hoặc xem phụ lục số kèm theo). 

3.   Hội đồng đã xem xét các văn bản và các tài liệu sau đây: 

a-   Các văn bản, tài liệu của (Ban) Hội đồng nghiệm thu cơ sở. 

b-   Các văn bản của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng. 

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình và công 
trình, kiểm tra xem xét những điểm sau đây tại hiện trường. hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm 
sau đây. 

- Về thời hạn xây dựng công trình: 

+ Ngày khởi công: 

+ Ngày hoàn thành: 

- Về công suất đưa vào vận hành của công trình: 

+ Theo thiết kế đã duyệt: 

+ Theo thực tế đạt được: 

- Về công suất đưa vào vận hành của công trình: 

+ Theo thiết kế đã duyệt: 

+ Theo thực tế đạt được: 

- Về  đặc  điểm  của  các  biện  pháp  để  bảo  vệ  an  toàn  lao  động,  an  toàn  phòng  nổ, phòng cháy, 
chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng. 

(ghi tóm tắt hoặc xem phụ lục số …………. kèm theo). 

- Về chất lượng các loại công tác xây dựng chủ yếu cho từng công trình và toàn bộ công trình. 

- Về những sửa đổi khác trong quá trình xây dựng so với thiết kế…….. 

(Xem phụ lục số …………………. kèm theo). 

- Về những vấn đề mà (Ban) Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề nghị, Hội đồng nghiệm thu có những ý kiến 
sau: 

(Nêu đề nghị và ý kiến của Hội đồng). 

- Tổng giá trị dự toán thiết kế: 

- Tổng giá trị công trình hoàn thành: 

- Hội đồng nghiệm thu đề nghị:  

Kết luận: 

Công tác xây lắp công trình: 



Đã thực hiện, cơ bản phù hợp với thiết kế, với các tiêu chuẩn xây dựng, quy trình vận hành kỹ thuật và 
cũng phù hợp với các yêu cầu nghiệm thu đưa vào vận hành, sử dụng các công trình đã xây dựng xong; 
tuy còn có những phần việc chưa hoàn thành ghi ở phụ lục số (có ghi rõ cơ quan chịu trách nhiệm và 
thời hạn hoàn thành) nhưng không ảnh hưởng đến an toàn sử dụng và các điều kiện làm việc bình 
thường của công trình. 

Hội đồng nghiệm thu quyết định chấp nhận nghiệm thu đưa vào sử dụng chính thức công trình. 

Với sự đánh giá chất lượng công tác xây lắp ………………………………………… 

Đề nghị …………….  làm bàn giao đưa vào sử dụng. 

Ký tên 

- Chủ tịch Hội  đồng ………………… ……………….. 

- Các uỷ viên Hội đồng …. ……………………………. 

- Các đại diện của các cơ quan tham dự và các chuyên 
viên……. 

- Các phụ lục kèm theo ……………….…………………. 

Phụ lục 6 

Mẫu bảng kê các tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu đưa công trình  vào sử dụng 

Công trình: …................. 

Bảng kê các tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu đưa công trình  vào sử dụng 

Số thứ tự Tên tài liệu Cơ quan chuẩn bị 

   

 

 Ngày ……. tháng … năm ……. 

Tổ chức nhận thầu chính xây lắp Chủ đầu tư công trình 

Phụ lục số 7 

Mẫu bảng kê các hạng mục công trình đưa vào nghiệm thu sử dụng 

Công trình: ……………………… 

Bảng kê các hạng mục công trình đưa vào nghiệm thu sử dụng 

Số thứ tự Hạng mục công trình và 
tóm tắt đặc tính của nó 

Giá trị dự toán các  hạng mục 
công trình theo tổng dự toán 

Ghi chú 

    

 Ngày ……. tháng … năm ……. 



Đại diện tổ chức nhận thầu chính xây lắp Chủ đầu tư công trình 

 

Phụ lục 8 

Mẫu bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt 

Công trình: ………………………… 

Bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt 

Số 
thứ tự 

Nội dung thay đổi và số 
bản vẽ của tổ chức thiết 

kế đã được duyệt 

Nguyên nhân 
có sự thay đổi 

Ai đã duyệt hoặc 
đồng ý với sự thay 

đổi 

Tên tài liệu số ngày 
của văn bản cho phép 

thay đổi 

Ghi chú 

      

 

 

Giám đốc tổ chức thiết kế 

 

Đại diện tổ chức nhận thầu chính xây lắp 

Ngày …..  tháng ….  năm 

Đại diện chủ đầu tư 

 

Phụ lục 9 

Mẫu bảng kê các việc chưa hoàn thành 

Công trình: ………………………….. 

Bảng kê các việc chưa hoàn thành 

Số thứ 
tự 

Công việc chưa 
hoàn thành 

Giá trị dự toán Tổ chức chịu trách 
nhiệm thực hiện 

Thời hạn hoàn thành Ghi chú 

      

 

Ngày ….. tháng …… năm……. 

- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu …………… 

- Các uỷ viên của Hội đồng: ……………….. 

- Các đại diện của các cơ quan tham dự và các 
chuyên viên …………………………. 

Phụ lục 10 

Mẫu bảng kê những hư hỏng sai sót 

Công trình: …………………………. 



Bảng kê những hư hỏng sai sót của …………………. 

Giá trị công việc sửa 
chữa hư hỏng sai sót 

Số 
thứ 
tự 

Tên các hư hỏng sai sót 

Hư hỏng Sai sót 

Cơ quan 
thực hiện 

Thời hạn 
hoàn thành 

Ghi chú 

1 

2 

 

3 

4 

Hư hỏng thiếu sót về thiết kế 

Hư hỏng thiếu sót về lắp ráp và 
xây dựng 

Tổng cộng 

Hư hỏng thiếu sót về thiết bị Tổng 
cộng 

     

 

Ngày ….. tháng …. năm ……… 

- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu: …………………. 

- Các uỷ viên của Hội đồng ………………………. 

…………………………………………………... 



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 

TCVN ISO 4091 : 1985 

NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 
Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng             XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 

 
 


