
MẪU BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC 
CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 (Mẫu số 02 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 
của Bộ Xây dựng) 

 

…….(Tên chủ ñầu tư) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ................. .........., ngày......... tháng......... năm......... 

  

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG  
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 

     Kính gửi: …………………………………………………………..….. 
 

 ……………….(Tên chủ ñầu tư) báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành 
thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau: 

 1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:………………….…… 

 2. ðịa ñiểm xây dựng ………………………………………………….… 

 3. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các 
thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình). 

 4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây 
dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng). 

 5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến). 

 6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu ñã ñược thực hiện. 

 7. ðánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với 
yêu cầu của thiết kế. 

 8. Báo cáo về việc ñủ ñiều kiện ñể ñưa hạng mục công trình, công trình 
xây dựng vào sử dụng. 

 9. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. 

 ðề nghị ………….…. tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình 
xây dựng theo thẩm quyền./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu ... 

NGƯỜI ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CHỦ ðẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu pháp nhân) 

 
 
 


