UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra kết cấu công trình trụ cổng
tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KIỂM TRA

- Công văn số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng về việc tăng
cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu
học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;
- Thực hiện Công văn số 650/UBND-VP4 ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình trụ cổng tại các
trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm tra quản lý an toàn kết cấu công trình
trụ cổng tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Mục đích
Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, các cơ quan chủ quản công
trình sử dụng an toàn các công trình có kết cấu trụ cổng tại các trường học, cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh trong quá trình thi công và khai thác công trình.
Thông qua kiểm tra, phát hiện những sai sót, vi phạm so với quy định để kịp thời
khắc phục và xử lý.
2. Yêu cầu
Việc kiểm tra phải tiến hành đúng trình tự, khách quan, trung thực, không
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.
Các cơ quan chủ quản công trình sử dụng kết cấu công trình trụ cổng tại các
trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chấp hành đúng nội
dung kế hoạch kiểm tra.
Kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra cho các bên
những sai sót, tồn tại cần khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn và chất lượng
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công trình trong quá trình sử dụng. Những sai sót, tồn tại vượt quá thẩm quyền
đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị cấp trên xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng
Các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư có công trình sử dụng kết cấu trụ cổng
tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung kiểm tra
Việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng công trình sử dụng kết cấu
công trình trụ cổng tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra hiện trường các trụ cổng gồm: kích thước tiết diện trụ cổng, bề
rộng và trọng lượng 01 cánh cổng hiện tại so với thiết kế được phê duyệt; trường
hợp phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm hoặc sai phạm cần có biện pháp xử lý kịp
thời đảm bảo an toàn cho học sinh.
Kiểm tra bằng trực quan địa hình xung quanh, khảo sát bề mặt bên ngoài
các trụ cổng, tường bao… để xác định các dấu hiệu mất an toàn như nghiêng, lún,
nứt, vỡ… phần thân trụ; hiện tượng ẩm, mủn gạch, vữa; bản lề cửa không liên kết
chắc chắn với trụ gạch…;
Kiểm tra bằng các biện pháp như rung, lắc, đẩy nhẹ,… để xác định tình
trạng của trụ khi chịu tác động bất thường.
Kết thúc mỗi cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, các bên có
liên quan thống nhất ký biên bản.
IV. KẾ HOẠCH KIỂM TRA

Căn cứ báo cáo của các đơn vị, địa phương gửi về, Sở Xây dựng lập kế
hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình sử dụng kết cấu trụ cổng tại
các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh như sau: (Kèm lịch kiểm tra; thời
gian kiểm tra cụ thể từng cơ sở giáo dục do các đoàn kiểm tra chủ động thực hiện
cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị và tiến độ).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi cục Giám định xây dựng
Sở Xây dựng giao Chi cục Giám định xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn được giao có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Xây dựng triển khai thực
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hiện kế hoạch kiểm tra. Trong khi thực hiện nếu gặp khó khăn, trở ngại hoặc vượt
quá thẩm quyền phải báo cáo giám đốc Sở Xây dựng xem xét quyết định; khi cần
thiết giám đốc Sở quyết định thanh tra theo thẩm quyền.
Đoàn kiểm tra lập biên bản và thông báo kết quả kiểm tra cho các đơn vị
được kiểm tra biết; kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền những sai phạm của
tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
2. Chủ đầu tư, chủ sở hữu có công trình được kiểm tra
Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra gồm:
- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình;
- Chuẩn bị phòng họp để tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra.
3. Phối hợp thực hiện
Các đơn vị, địa phương: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương
binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố cử cán bộ tham gia phối hợp với
đoàn kiểm tra theo kế hoạch.
Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu có công trình sử dụng kết cấu
trụ cổng tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được kiểm tra nghiêm
túc chấp hành./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, TB và XH;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Xây dựng
Email: sxdung@ninhbinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Ninh Bình
Thời gian ký: 05/11/2020 14:44:01

UBND các huyện, thành phố (để phối hợp);
- Chủ đầu tư, chủ sở hữu có công trình kiểm tra (để thực
hiện);
- Chi cục Giám định xây dựng (để thực hiện);
- Lưu VP.
TĐM

Chu Đức Long
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Lịch kiểm tra các công trình có sử dụng kết cấu trụ cổng
tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
(Kèm Kế hoạch số:
/KH-SXD ngày tháng 11năm 2020)
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Đơn vị, địa phương có công trình kiểm tra
Các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện
Nho Quan
Các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện
Kim Sơn
Các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện
Yên Khánh
Các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện
Yên Mô
Các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện
Hoa Lư
Các trường mầm non, tiểu học, THCS TP.
Tam Điệp
Các trường mầm non, tiểu học, THCS TP.
Ninh Bình
Các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện
Gia Viễn
Các trường THPT trên địa bàn tỉnh:
Sở GD&ĐT
Các cơ sở GD do Sở Lao động TB&XH quản
lý, sử dụng

Cán bộ phối hợp của các đơn vị

Thời gian kiểm tra

Nguyễn Đình Anh: 0918595786

09/11-28/11 (đoàn 1)

Trần Tuấn Anh: 0942321763

09/11-28/11 (đoàn 2)

Phạm Văn Cảnh: 0902251032

09/11-28/12 (đoàn 3)

Đinh Đắc Linh: 0982815666

30/11-18/12 (đoàn 1)

Vũ Văn An: 0987025587

30/11- 18/12 (đoàn 2)

Hoàng Văn Khang:
0913.121.326

30/11-18/12 (đoàn 3)

Trần Ngọc Mạnh: 0913154936

21/12-31/12 (đoàn 1)

Nguyễn Quốc Hữu: 0988841357

21/12- 31/12 (đoàn 2)

Đinh Đức Thành: 0913292945

21/12-31/12 (đoàn 3)

Vũ Hồng Minh: 0913555803

Liên lạc cụ thể sau.

(Trong quá trình làm việc khi cần thiết các đơn vị liên lạc theo SĐT: 0912988795 Đ/C Mỹ, hoặc 0986169841 Đ/C Oanh)
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