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Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2627/TLĐ ngày 14/9/2021 của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kiểm tra công tác nghiệm thu các công 
trình xây dựng thuộc dự án Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn 
Bình Thuận cơ sở 2. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 
25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị 
định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phủ, đối với công trình xây dựng khởi công trước ngày 
Nghị định 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm 
thu theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 46/2015/NĐ-CP, 
thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được thực hiện theo quy định tại Nghị 
định 46/2015/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh 
Bình Thuận để được kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 
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