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QUVET DINH 
Ban hành quy dtnh  chuyn giao, tip nhn cong trInh ha tang k5' thut 

ti các khu do thi, khu nhà & dja bàn tinh Trà Vinh 

UY BAN NH AN DAN TINII TRA VINH 

A 	 I 

Can cwI LuqtA  to chwc Chin/i quyen daphwo'ng ngay 19/6/2015, 

Can cz Lut tha ddi, bd sung m5t sc diu cza Ludt Tj chzc Chin/i phü vii 
Lut To c/uk chIn/i quyên dja phwcng ngày 22/11/2019,' 

Can cz Lut ban hành van ban quy p/gm pháp lut ngày 22/6/2015, 

Can th Lu2t tha ddi, bd sung mt s diu cza Lut Ban han/i van ban quy 
phgm pháp lut ngày 18/6/2020; 

Can c& Ludt  Nhà a ngày 25/11/2014; 

Can thNghj dIn/i so 11/2013/7VD-CP ngày 14/01/2013 cza Chinhphz V 
quán l.  dáu twphát triên do thi; 

Gán c& Nghj din/i sd 99/2015/ND-CF ngày 20/10/2015 cza ChInh phzi quy 
djnh chi tiêt và hwó'ng dan thi hành mt so diêu cza Lut Nhà à,• 

Can thNghj djnh sd 06/2021/ND-C'P ngày 26/01/2021 cüa Chinhphi Quy 
djnh chi tiêt m3t so n3i dung ye quán lj chat hrcing, thi cong và báo trI cOng trInh 
xáy dng, 

Theo dd nghj cza Giám doe SàXáy dung. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay Quy djnh chuyn giao, tip nhn 
cong trInh ha tang k5 thut ti các khu do thi, khu nhà & trên dja bàn tinh Trà Vinh. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1ire fir ngày ... tháng ... nni 2022. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban than dan tinh; Giám dc S& My drng, 
Thu tnthng các S&, ban, ngânh tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thi xA, 
thành ph6 và tO chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 
nay.!. 

Noinhn: 	 TM. UY BAN NH AN DAN 
- BO My dmg; 	 cHU TICH - Thumg trc Tinh üy; 
- Thuôrng trrc HDND tinh; 
- CT, cáe PCT UBND tinh; 



- Civic Kim tra Vn bàn - Bo Tu pháp; 
- Nhir Diu 4; 
- Chánh VP, the PCVP UBND tinh; 
- Website Chinh phü; 
- Trung tam Tin hçc - Cong báo; 
- Các Phông: KT, Th, KSTFHC; 
- Luu: VT, Phông CNXD. 
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UY BAN NH AN DAN 	CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
TINH TRA VINH 	 Dc lap - Ti do - Hnh phüc 

(Du tháo) 

QUY DIM! 
Quy dnh chuyn giao, tip nhn cong trInh h tang kS thu@ 

ti các khu do thi, khu nhà & trên dla  bàn tinh Trà Vinh 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 	/2022/QD-UBND ngày / /2022 

cza Uy ban nhán dan tinh Trà Vinh) 

Chtnmg I 
QUY DIN!!  CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di tirçng áp dung 

1. Quy djnh nay quy djnh vet diu kiin hoàn thành cong trInh, thm quyn 
gift cac don vi có lien quan, don vi chü trI thc hin vic chuyn giao, tiêp nhn 
Cong trInh ha tang kS  thut tai  các khu do thj, khu nhà âtren dja bàn tinh Trà Vinh 
gm: Cong trInh giao thông, cap nuâc, thoát nuâc, cap din, chiêu sang, Cong 
cong, thông tin lien lac,  cay xanh (nêu co). 

2. Quy djnh nay áp ding d& viii co quan, don vi, t chuxc và cá than trong 
va ngoài nuóc tham gia cong tic chuyên giao, tiêp nhn, quân 1 các dir an h tang 
k5 thut tai  các khu do thj, khu nhà & trên dja bàn tinh Trà Vinh. 

%3. Các dir an ha tng k thut, h thng ha tang kS  thut khác lien quan dn 
vic chuyên giao, tiêp nhan không duqc quy djnh tai  Quy djnh nay thI áp diing 
theo các quy dtnh khác cña pháp 1ut hin hành có lien quan. 

• 9S Then 2. Giai thich tir ngü 

1. Ben chuyn giao: Li chü du tu hoc to chüc duçic giao du tu du an ha 
tang kS thut tai các khu dO thj, khu nhà a trên dja bàn tinh Trà Vinh. 

2. Ben tip nhn: LA Uy ban nhãn dan các huyn, thj xã, thãnh ph (sau day 
gçi tat là Uy ban nhan dan cap huyn), cac co quan ducic Uy ban than dan cp 
huyn üy quyên theo quy djnh; các don vi, to chüc thi hu&n d%r an, don vi chuyên 
ngành ducic ca quan có thâm quyn quyêt djnh chü tnxang dau tu dr an giao quyn 
tiep nhan, khai thac, quan ly va str ding cong trrnh, dr an ha tang ky thuat, hç 
thong ha tang khu dO thj, khu nhà a. 

3. Ca quan chU quãn Ben tip nhãn: La' cp trén trrc tip quàn i Ben tip 
than. 

4. Dr an dutu xay dirng khu nhà &: LA Ong hqp các d xut có lien quan 
den vic sü diving von dê xây drng m&i khu nhà a, cac cOng trInh h t&ng kS  thut, 
hatãng xA hi phc vi nhu cu ô hoc dé cãi tao,  sia cha khu nhà & trên mt dja 
diem nhat dmh. 
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5. Du an du tu xay drng khu do thj: LA dr an ctu tu xây dirng các cong 
trInh (có th8 bao gm: khu nhà a, ha tAng k5'thut, Cong trInh cong cOng) trên mt 
khudat duqc giao trong khu vrc phat trien do thi theo quy hoach duqc cap co tham 
quyen phe duyet. 

, 	, 	 • 	 A 
6. Chu thu tir xay dun g (sau day gcn tat la Chu thu tu): La co quan, to chuc, 

cá nhãn sà hü'u vOn, vay von hoc duçic giao trrc tiêp quãn 1, sü d%lng 
V

g 	dé th%rc 
hin hoat  dng dâu tu xây d%rng. 

Diu 3. Các nguyen dc chung 

1. Vic chuyn giao cong trInh ha tang k5 thut tai  các khu dO thj, khu nhà & 
duçic thrc hin khi dir an, cong trmnh thuc d%r an &rçic các nhà thâu bàn giao cho 
chü du tu theo quy djnh tai  Diu 124 Lut Xây dirn, khoán 46 Diêu 1 Lust  sra 
dôi, bô sung mOt  so^ diu cüa Ludt Xây dun g (Ludt sO 62/2020/QH14) và cac quy 
djnh khác có lien quan. 

2. Ca quan có th&n quyn quyt djnh chü truang du tu chi djnh Ben tip 
nh.n các dr an ha tng k5 thu.t, h8 thông ha tang khu do thj, khu nhà & ti Quyêt 
djnh chü tnrcing du tix hoc Quyêt djnh phê duyt dr an dâu tu. 

3. D6i vâi các dr an cong trInh ha tng k-Y thut theo tuyn di qua dja bàn 
tinh có cong trInh hoc hang  mi,ic cong trInh së chuyên giao cho dja phtrang quàn 
1', sir dung; khi thOa thun thiêt k ca so, Uy ban nhãn dan tinh se chi dao  các don 
vi tiêp nhn cong trInh hoc hng m%ic cOng trInh trén. 

Di vOi hang miic cap nuOc s giao cho Cong ty CP Up thoát nuOc Trà 
Vinh hoc dun vi cp nuOc khác thuc pham vi quãn 1, khai thác tiêp nhn; dOi 
vói hang m1ic cp din do CO ty Din 1rc tinh Trà Vinh quãn I, khai thác tiêp 
nhân; di vOi hng miic thông tin do các doanh nghip viên thông trén dja bàn tinh 
Trà Vinh quàn li", khai thác tie nh.n. 

4. Chi &IC  PhéP chuy&i giao disa vao sü ding các cong trInh ha tang k' 
thuat tai cac khu do th1, khu nha a da hoan thanh, duçc chu dau tu va ca quan quan 
1 nhà nuOc ye cong trInh xây dimg chuyên ngãnh to chirc kiêm tra, nghim thu 
theo quy djnh. Dôi vOi các dir an có nhiêu hang  miic (hoc nhiêu gói thu), cho 
phép chuyên giao tüng hang mic cOng trInh ha tang hoc theo tmg gói thAu dä 
duçic nghim thu hoàn thành nêu cac hung mic nay không ânh huOng dn vic kt 
no! voi nhung hung mic khac hoac d%r an hen U. 

5. Doi vOi du an du tu có thiu hang  mic cong trInh ha tang di.rc chuyn 
giao cho các ben tiêp nhn khác nhau thI vic phân chi các hng miic cong trInh 
hoc các gói thâu cüa dr an thu tu phãi dam bâo sir thun tin và thong nht vic 
chuyên giao cho các Ben tiêp nhn. 

6. Chü du tu chju trách nhim theo quy djnh cüa pháp 1ut v chit lucmg 
cong trInh tnthc khi chuyén giao. 

, . A 	 - 	 A 	 A 7. Doi vol cong tnnh h tang ky thut tai cac khu do th, khu nhà & dA qua sir 
diing, chü dâu tu phãi hoàn thành cOng tác bâo tri c.n thit và phi ha vói Ben 



tip nhn t chüc dánh giá chat hrçing, giá trj con lai  cüa cong trInh trithc khi 
chuyên giao. 

8. Chu' du ti.r co' trách nhim lap bao cáo quyt toán, kirn toán (nu co), 
trInh cap có thâm quyên phé duyt quyêt toán và chuyên giao ho so quyêt toán 
cong trInh Cho Ben tiêp nhn theo quy djnh. 

9. Trtthng hqp cong trmnh ha tang k5 thuttai các khu do thi, khu nhà a trithc 
khi chuyên giao co biêu hin không dam bâo ye chat lucing theo yêu câu thiêt kê 
thi Ben tiêp nhn yêu câu Chu' d.0 tu to chüc thrc hin cong tác kiêm djnh chat 
luçrng, thu nghim khá nãng chju 1rc cüa kêt câu cong trInh theo quy djnh tai 
Khoán 2 Diêu 5 Nghj djnh so^ 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt mt so nii dung ye quãn 1 chat luçing cOng trInh xây d%rng, thi 
cong xay dimg cong trInh và bão trI cOng trInh xây dirng (sau ngày gçi tat làNghj 
djnh so 06/202 1/ND-CP) va khà nàng khäc phc các to tai ducic nêu tai  ket qua 
kiêm djnh dam bão chat lucing theo ho so thiêt kê truóc khi bàn giao. 

10. Ben tip nhn các cong trmnh ha tang k thut tai  các khu do thi, khu nhà 
a có trách nhim xây ding ké hoach và kinh phi bâo trI cong trInh hang näm trInh 
cap có thâm quyên phé duyt de^ thc hin cOng tác bão trI cong trInh sau khi tiêp 
nh.n tü ben chuyên giao theo quy djnh. 

Chtro'ngII 
QUY D!NH CU  THE 

Diu 4. Trách nhim và quyn hn cüa các ben có lien quan trong vic 
chuyn giao, tip nhân cong trInh ha tng k5 thut ti các khu do thi, khu nhã 
0' 

1. Chu' dutu 

a) Chü du tu thông báo b&ng van bàn các cong trmnh chuyn giao Cho Ben 
tiêp nhn. 

b) Tt cá các cong trInh khi chixa duçcc chuyn giao Cho Ben tip nhn thi 
chü dâu tu phâi tO chüc quân 1, van hành, duy tu, bào duO'ng theo quy djnh pháp 
1ut hin hành ye quán 1 dâu til xây dirng, chat lucmg cong trInh; 

c) Trong th&i gian bão hãnh cong trInh xây dtrng, nu phát sinh tInh trang hu 
hông phài phâi kip thii khãc ph%ic và báo cáo hoàn thành cong tác báo trI; 

d) Th%rc hin theo cac ni dung yêu cu cOa Doàn kim tra trong qua trInh 
kiêm tra; 

e) To chirc lp và phê duyt quy trInh k hoach  báo trI cong trInh xây dirng, 
hO so bão trI cOng trInh và báo dam ye trInh t%r thirc hin; 

f) Chu' dAu tu phi hçip vOi các don vi cung cp djch vii ha tang do thi nhu: 
cap din, nuâc, chieu sang, cong vien, cay xanh và các cong trinh ha tang khác có 
lien quan dé xay dmg cOng trmnh theo nii dung cüa dir an dt.rgc duyt; tO chuc 
kiêm tra, giám sat vic tuan thu quy hoach, kiên tnic thuc pham vi dr an; quàn 1 
va báo trI he^ thông ha tang cüa dr an truOc khi chuyên giao; 
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g) Chü du tu phãi lp k hoach thrc hin vic chuyn giao, tip nhn cac 
cong trInh ha tang k5 thut khu do thj, khu nhà & và cong trmnh khác (nêu có); dông 

	

I 	 A 	 A 	A 	 . 	. 

thcn chu trach nhiem ye chat krçmg va
•  bao hanh cong tnnh chuyen giao theo quy 

djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

h) Hoàn thãnh vic chuyn giao ho so và chuyn iao cong trInh tai hin 
trumg theo quy djnh tai Diêu 7 Quy djnh nay Cho Ben tiêp nhn tru&cth&i diem 
Ben tiep than ban hanh Quyet d1nh tiep nhmn chith thuc hoac de xuat cap co tham 
quyen ban hanh Quyet dnh tiep nhan chrnh thtrc cong trinh. 

2. Ben tip nhn 

a) Tip nh..n các cong trInh ha tang k thut khu do thj, khu nhà & do ChU 
dAu tu chuyên giao. Di vói các d%r an, hg mic d%r an ha tang k thut khu do thj, 
khu nhà & quy djnh ti Khoãn 1 Diu 10 Quy djnh nay phâi duqc xü 1' vi phm 
theo quy djnh tru&c khi tip nhn. Sau do, giao co quan, don vi chju trách nhim 
trrc tip quãn ly'  khai thác, vn hành, bâo trI các cong trInh ha tang  k thut khu do 
thj, khu thà ô theo quy djnh; 

b) My drng k hoach, b6 tn vn (hoc kin nghj b trI v6n) djnh kS'  hang 
näm nhrn dam bâo t& cong tic quãn 1vn hành, duy tu, bâo dixng, bão tn dôi 
voi cac cong tnnh ha tang ky thuat khu do thl, khu nha a duqc tiep nhan. 

c) Be 	1 	 I 	I 	 A 	 • 	I 	 I 	A 	 I 	 A n tiep nhan co trach nhiçm quan ly khai thac cong tnnh theo dung cong 
nàng sr diing; dông th&i thirc hin bão tn cong trInh theo dung quy trInh và theo 
quy d!nh  cua phap luat  ye xay ding. 

3. Tru&ng hçip dA xác djnh Ben tip nhtn chuyn giao dir an nêu tai  Khoãn 2 
Diêu 3 Quy djth nay 

a) Ben tip thin co van bin cünguài tham gia v&i chU du tu trong CA  tác 
nglucm thu chat luçing cong tnnh va tiep than dua cong trrnh vao khai thac su 
diing; 

b) Tru&ng hçip chi CO mt Ben tip nh.n, thI thành viên cüa Ben tip nhn 
cà den là mt trong can b chü ch6t trong quân l d%r an; 

c) Trithng hçip có nhiu Ben tip nhn các hg mvc  cong tnInh ha t.ng 
thuc dg an, chü dâu tucO trách thim b 6 trI ngi.r&i dai  din cu* a Ben tip thn cu' 
vào cac v trI phü hap de than gia quãn 1 dr an. 

A 	A • 	 A 	 A - A Dieu 5. Mirc dç hoan thanh cong trinh h tang ky thut khu doA  th1, khu 
, ., 	A 	. L 	A nha o de chuyen giao va tiep nhn. 

T& Ca cong trInh ha tang k5 thut khu do thj, khu nhà & phâi hoàn thãnh 
theo dirr an duçvc duyt; cOng trInh ha tAng thit yu cüa các dir an khu do thj, khu 
thà & phãi hoàn thành theo quy hoach chi tit, quy hoach  thng mt bAng duçic 
duyt va heft th&i han bão hành theo quy djth (trü nhOng tru('Yng hcip Co cam k&, 
giái tnInh cüa Chu' dâu tu ye tiên di hoàn thin các hang  miic cOn lai,  cO sir Ong 
bang van bàn cüa don vj tie,  thn truâc khi chuyn giao). 



1. Müc do hoàn thành dr an du' Co sä de^ chuyn giao, tip nhn các hang 
miic cong trInh khi chü dâu liz dâ thuc hin xong các ni dung sau: 

a) Các cong trInh duçic chuyn giao và tip nh.n bao gOm: Mt khu virc 
gôm nhieu dir an, mt dr an hoc mt phân tron dir an; có the là các hang miic 
riêng lé trong dir an nhi.rng dam báo ye sir kêt nôi các he^ thong ha tang k thut 
trong khu quy hoach dã duçic cap có thâm quyên phê duyt vâi h thong ha tang k 
thu.t cu* a khu virc xung quanh; 

b) Phãrn dam bâo dã thi cong các hang miic h thng cOng trInh ha tang k5 
thut và ha tang xã hi a hoàn thành dung theo quy hoach  chi ti  et, dr an thiê ké 
k5 thuât droc cap co thâm quyn phê duyêt, dãc biêt la cac hang muc ha tang k5 
thut thiét yéu thuc h thông ha tang k5 thut, bao gOm: Du?mg giao thong; cac 
tuyén cap din; h thong chiéu sang; he^ thông thông tin viên thông; h8 thông cap 
rnthc, thoát nuâc. Trr trithng hçip cam két, thöa thu.n dâu liz hoc chO dâu tu có 
quy djnh ni dung cu the thác. 

2. Các côngtrInh ha tang k5 thut khu do thi, khu nhà a khài cong sau th&i 
diem Nhj djnh sO 06/2021/ND-CP có hiu 1irc thi hành (ké tir ngày 26/01/2021) 
thuc do i tucmg cong trInh quy djnh tai  Khöa 1 Dieu 24 Nghj djnh so 06/2021/ND-
CP phãi &rçTc cac co quan chuyên mOn ye xây drng cO thâm quyên quy djnh tai 
Khoãn 2 Dieu 24 Nghj djnh so 06/202 1/ND-CP to chirc kiêm tra cOng tác nghim 
thu trong qua trInh thi cong và khi hoàn thành thi cong xây drng cong trInh theo 
quy djnh. Các cong trInh thuc dV an dâu ti.r kh&i cOng truck ngày 26/01/2021 thi 
thirc hin theo quy djnh tai  Dieu 53 Nghj djnh sO 06/202 1/ND-CP. 

3. Di vói các dir an chuyn tip do thiu mit so^ ni dung pháp 1' trin khai 
dir an và thông dam bão müc d^ hoàn thành dir an quy djnh tai Khoân 1 Dieu nay; 
tüy truang hqp, Co quan chO tri cong tác chuyên giao các cong trInh ha tang k 
thut khu dO thi, khu nhà a yêu câu chü dâu tu bô sung ho so bàn ye hin trang 
hoàn thành hang  miic cOng trmnh hoc toàn b cong trInh, ho so kiém djnh xây 
drng (nêu có yêu câu); truông hçip vixçt qua thâm quyên, Co quan chü trI có van 
b gui Sr Xây dung dê Si My dirng tOng hqp trmnh Uy ban nhân dan tinh quyêt 
djnh. 

4. Vic chuyn giao, tip nhan các con trInh ha tang k5 thut khu do thi, 
khu nhà a duçic thirc hin khi dam bâo các diêu kin theo quy djnh cüa pháp 1ut 
và Quy djnh nay. 

5. Vic chuyn giao, tip nhn cóth th%rc hin cho các các hang mvc cOng 
trInh theo dir an, theo quy hoach chi tiêt, quy hoach  tong mt bang dirqc cap có 
thâm quyên phé duyt; trun hqp cong trInh Co cac hang mvc  thành phn trong 
dir an và khOng ãnh htxàng den vic két nOi các hang mJic vai nhau, dam bão dau 
tu các hang mvc  ha tang Icy thut thiêt yêu nhu: &thng giao thong, cp - thoát 
nuac, xCr 1 nuac thai, cap din sinh hoat,  din chiéu sang, cay xanh yen duOng và 
cay xanh tp trung thI duc cap phép chuyên giao, tiép nhn theo tirng hang m1ic 
theo dir an thành phân nhung phãi dam báo tInh dông bo^ các hang mvc ha tang k 
thuat bô tn theo quy hoach chi tiêt hoc dir an dugc duyt truâc khi chuyn giao, 
tiêp nhn, thai thác, vn hành. 
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Diu 6. Tip nhn các cong trinh h tang k5' thut khu do thj, khu nhà & 

1. Uy ban nhãn dan cp huyn la' ca quan dAu m& tip nhn các dir an trên 
dja bàn (tth các trung hçip pháp li4t có quy djnh khac). 

Uy ban nhãn dan cp huyn chi dao  phông chuyên mon v xây dung t churc 
thrc hin cong tác chuyn giao va tip nh.n cac cong trinh, hang miic cong trinh 
ha tAng k5 thut khu do thj, khu nhà a da dâu tix theo dir an, cong trinh hoc theo 
quy hoch chi tiêt, quy hoch tng mt bAng duçic duyt và tham mini Uy ban than 
dan cAp huyn ban hành Quyt djnh tiêp nh.n. 

2. Trizang hçrp Ben tip nhn la'các t chrc, doanh nghip hoc don Asr 
nghip quy dlnh tai Khoán 3 Diu 4 Quy djnh nay. 

Uy ban nhãn dan cAp huyn chi dao  phOng chuyên mon v8 xay dirng ph6i 
hçip Ben tip nhn dlgT an thrc hin theo Diêu 7 Quy djnh nay. 

Diu 7. Thirc Min vic chuyn giao, tip nhn các cong trInh ha tang k5 
thut khu do thi, khu nhã & 

1. Sau khi k& thüc giai don dAn tu xây d%rng c^ on trinh hoc hoãn thành 
dAutu xay d%rng trng hang miic côngtrInh cüa d%r an, ChU dâu ti.r gui van bàn dê 
nghi chuyen giao den Ben tiep than de xem xet, kiem tra, giai quyet theo quy dinh. 
Sau khi chuyn giao h so, tài 1iu hoàn thành cong trinh duqc Ben tiêp nhn có 
van bàn th6ng thAt tip nhn, Chü dâu ttr to chüc chuyên giao cOng trinh ti hin 
trithng cho Ben tiêp nhn. 

2. Ben ti nhn có trách thim t chirc kim tra h so pháp l và hin trng 
cUa cong trinh dê nghj ducic chuyn giao, tiêp nhn. Vic kiêm tra ho so pháp l' và 
hiçn trng cua cong trrnh de n&duqc chuyen giao, tie'p nhan duçic thirc hiçn theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye xây d%rng. 

3. Danh m%lc ho so chuyn giao, tip nh.n duqc thirc hin theo quy djnh tai 
Phi liic VIb dInh kern theo Ngh.j djnh so 06/202 1 /ND-CP và các huóng dan cüa Bô 
My dimg có lien quan. Vic km trL-r ho so hoàn thành cong trInh duçic thirc hin 
theo quy djnh tai  Dieu 26 Nghj djnh so 06/2021 /ND-CP. 

- 	 A 	A 	. A 	, 	, 	
i 4. Can cu theo tham quyen, Ben tlep than co trach nhçm ban hanh Quyet 

djnh tiêp nhn chInh thIrc hoc dê xuât cap có thàm quyn ban hành Quyt djnh 
tiêp nhn chInh thirc các cong trInh ha tang k5 thut khu do thj, khu nhà & dê quãn 
li', khai thác và bâo trI theo quy djnh. 

. A 	 A 	 A 	- 	 A 	 A 	• 	 . ., Dieu 8. Bao hanh cong trinh h tang ky thu*t khu do thy, khu nha 0' 

1. Chü dAu ttr có trách nhim báo hành cOng trinh vói Ben tip nhn theo 
thai gian thOa thun gifla hai ben tai  biên bàn chuyn giao nhung không duçxc It 
hon th&i gian bão hành con lai  cüa nhà thâu dôi vâi Chü dAu tu hoc 12 thangke tir 
ngày chuyn giao. 

2. Nu cac cong trinh ha  tang k-Y thut khu do thj, khu nhà a bi hu hông do 
lOi cüa Chü dâu tu nhung dA qua thai gian báo hành cüa nhà thAu d6i vOi Chü dAu 
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tu thi Ben tip nh.n yêu cu CM d.0 tu tin hành süa cha, thay th& kinh phi do 
ChU dâu tu Ut bô trI. 

3. Tranh chap trong thirc hin báo hành cong trInh thI các ben lien quan báo 
cáo vci Ca quan có thâm quyên xr 1' theo quy djnh cüa pháp luât. 

Chirong II 
TO CHU'C THIIC HIN 

Diu 9. Xir 1 tlnh huông trong vic chuyên giao, tip nhn cong trInh 
ha tang k5 thut khu do thi, khu nhà & 

1. D6i vói các cOng trmnh ha tang k thut khu do thi, khu nhà a dä hoàn 
thanh nu Chu' du tu không thc hin dün quy djnh cüa pháp lu.t ye dâu tu và 
xây dirng, Chu' du tu phãi tu thrc hin khäc phiic theo dñng quy djnh pháp lut. 
TrLthng hcip Chu' dâu ti.r không khàc phic hoc không khac phic chrçic, Ben tiêp 
nhn can cir chü truang du tix cüa ca quan nhà nuóc có thâm quyén báo cáo co 
quan có thâm quyên quyêt djnh chü truong dâu Ut xem xét, quyêt djnh vic tiêp 
nhân. 

2. Tnthng hçip trong qua trInh trin khai thirc hin dir an có sir diu chinh 
quy djnh pháp 1ut lam phát sinh vi.r&ng mac ye trInh tr thu tiic pháp l' khi thirc 
hin vic chuyên giao, tiêp nh.n theo Quy djnh nay, Ben tiêp nhn báo cáo co quan 
có thm quyên quyêt djnh chU truclng dau tu xem xét, quyêt djnh vic tiêp nhn. 

Diu 10. Xtr 1y chuyn tip 

1. Di vâi cac dir an dã trin khai theo quy hoach chi tit nhung chi.ra thrc 
hin dung ye trinh tu dâu Ut xây drng khu do thi, khu nhaà theo quy djnh tai  th?i 
diem triên khai du an, nêu duqc co quan nba nuac có thâm quyên kêt 1un là vi 
pham pháp 1u.t thi phâi dtrçc xem xét xCr 1 vi phm theo quy djnh truâc khi hoàn 
tat các cong vic chuyên giao, tiêp nhn cong trInh cho Ben tiêp nhn. 

2. Di vâi nhüng cOng trInh cüa d%r an dã ctirçic phê duyt truóc khi Quy 
djnh nay có hiu lirc thi hãnh và clang trong giai doan  thirc hin dir an chua chuyên 
giao thI thirc hin buac tiêp theo phái tuân thu Quy djnh nay. 

3. Các dir an clang thirc hin vói nhiu hang miic cong trInh thi ngoài các 
hang m%ic cOng trInh dã chuyên giao tnróc ngày Quy djnh nay có hiu hrc, các 
hang miic cOng trInh con lai chua chuyên giao thI thirc hin theo Quy djnh nay. 

Diu 11. Diu khoãn thi hành 

1. Sâ Xây dirng hu&ng dan, dOn dc, kim tra vic tô  chc thirc hin Quy 
djnh nay, huóng dn Uy ban nhân dan cap huyn dOi v&i các dr an chua dam báo 
v ho so pháp 1y, quàn 1' chat krçing cong trInh; truOng hçcp vuçYt qua thâm quyên 
se báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét tfrng tru&ng hçip ciii the. 

2. Các S, ban, ngành Uy ban nhân dan cp huyn trongphm vi chirc nan 
va nhiêm vi cüa mInh CO trách nhim: Tuyên truyên, phô biên, vn dng các to 
chüc, cá nhãn tham gia thrc hin tot các hoat  dng lien quan den vic quán l va 
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sit ding chung cong trInh ha tng k5 thut khu dO thj, khu nhà &; cüng phi hçip 
thirc hin t& thim vi cüa mInh theo Quy djnh nay. 

3. Cong ty Din hrc tinh Trà Vinh, Cong ty CO8  ph.n cp thoát nuâc Trà 
Vinh, các doanh nghip vin thông và cac don vj có lien quan, to churc tiêp nh.n, 
khai thác, sir d%ing theo ding cOng nng thiêt ké va bão tri cong trInh theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

AA A 4. Cac co quan, don vi, to chuc duqc giao nhiçAm viii quan ly tr%rc ti viçc 
khai thác sir dirng, vn hành và bão tn các cong trInh ht tang k thu.t khu do thj, 
khu nhà a có trách nhim phôi hçip, to chirc quãn 1, vn hành bâo dam thông nhât 
dông bO và có hiu qua theo Quy djnh nay. 

5. Uy ban than dan c.p huyn báo cáo S& Xây dirng v cong tác chuyn 
giao vàtip nhn các cOng trmnh h tang k5' thut khu do thj, khu nha a theo djnh 
k' hang qu va hang näm dê Si My dirng tong hçq báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 
Trong qua trInh thrc hin, nu có vixâng mac, các to chüc, cá nhân kip thai phân 
ánh ye So Xây dun dê tOng ha trInh Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 
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