
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:             /SXD-CCGĐXD 

V/v triển khai Thông tư số 26/2016/TT-BXD 

ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng về  quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày        tháng 12 năm 2016 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Các Ban QLDA đầu tư xây dựng; 

- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng. 

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 26/2016/TT-

BXD hướng dẫn về  quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng. 

Thông tư 26/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 

và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm 

bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thông 

tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây 

dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 

7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư 

hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Nội dung toàn văn Thông tư 26/2016/TT-BXD có thể được truy cập và tải về tại 

website của Sở Xây dựng (http://cantho.gov.vn/wps/portal/soxd) hoặc từ Cổng Thông tin 

điện tử BộXây dựng (http://www.xaydung.gov.vn). 

Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân các quận, huyện, các 

tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- BGĐ Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở XD; 

- Website Sở XD; 

- Lưu VT, CCGĐXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Tạ Chí Nhân 
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http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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