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Số: 386 /TB-SXD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và hiện trường
công trình Trường THCS Đức Phú; hạng mục: 06 phòng học + 01 phòng bộ
môn vật lý; nhà vệ sinh
Hồ sơ của: Trường THCS Đức Phú; hạng mục: 06 phòng học + 01 phòng
bộ môn vật lý; nhà vệ sinh
Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200929-00017
Người nộp hồ sơ: Trần Quốc Hải
Điện thoại liên hệ: 0913684111
Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình
Trường THCS Đức Phú; hạng mục: 06 phòng học + 01 phòng bộ môn vật lý;
nhà vệ sinh.
Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và
qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ
sung và hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:
1. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình:
- Bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung còn tồn tại tại Báo cáo số
02/BCKTHS ngày 04/11/2020 của Công ty TNHH tư vấn Tổng Hợp Bình Minh.
- Hoàn chỉnh Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng của
nhà thầu giám sát theo mẫu số 05 tại Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày
16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD
ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Cập nhật bản vẽ hoàn công theo đúng thực tế thi công: mặt đứng trục 13, mặt đứng trục A-C và chi tiết máng rửa tay của nhà vệ sinh; mặt bằng điện
tầng 1 và tầng 2 của dãy phòng học.
- Cung cấp hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh cửa đi, cửa sổ so với hồ sơ
thiết kế được duyệt (Biên bản xử lý kỹ thuật, các biên bản nghiệm thu, bản vẽ
hoàn công, …phù hợp với thực tế thi công).
2. Hiện trạng chất lượng công trình xây dựng cần khắc phục:
- Thi công gờ chặn bó nền đối với dãy phòng học và nhà vệ sinh; thi công
xà gồ thép hộp 40x80x2mm và tay vịn inox D90 nhà vệ sinh là chưa đúng theo
hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Cung cấp hồ sơ quản lý chất lượng gạch lát nền và gạch ốp chân tường.
- Vệ sinh lại toàn bộ công trình.
3. Chủ đầu tư nhận lại hồ sơ và khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu
trên, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định. Báo cáo
về việc khắc phục các nội dung còn tồn tại kèm theo hồ sơ, Biên bản nghiệm thu
hoàn thành công trình xây dựng gửi về Sở Xây dựng.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về quầy
tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để
được giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GĐ, PGĐ Hồng;
- Lưu VT, CCGĐ(ntd77).
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