
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HẠ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                
 

Số:        /TB-UBND 
 

              Thạch Hạ, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc khởi công xây dựng công trình 
 

   Kính gửi:  

     -Sở Xây dựng Hà Tĩnh; 

     - Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Tĩnh; 

     - UBND xã Đồng Môn. 

      

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội 

dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND xã 

Thạch Hạ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 01-

XL: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công được duyệt; Căn cứ các nội dung thống nhất tại cuộc họp triển khai 

công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư – GPMB của dự án ngày 02/10/2020.  

 Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ thông báo khởi công xây dựng công trình Hạ 

tầng khu dân cư thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ như sau: 

1.Tên công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ. 

2. Gói thầu 01-XL: Hạ tầng khu dân cư thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ theo 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành Phố Hà Tĩnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Thạch Hạ. 

5. Chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hạ 

6. Quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ: số 87 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. 

7. Tên nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng 

Nguyên. 

- Địa chỉ: thôn Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Minh Quân Châu. 

- Địa chỉ: thôn Tân Học, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.. 



 
 

9. Địa điểm xây dựng: thôn Liên Nhật (xã Thạch Hạ) và thôn Thanh Tiến 

(xã Đồng Môn) 

10. Giá trị Hợp đồng: 3.997.108.411 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm chín 

mươi bảy triệu một trăm lẻ tám ngàn bốn trăm mười một đồng.)) 

11. Loại và cấp công trình: Công trình đường giao thông và công trình hạ 

tầng cấp IV. 

12. Nguồn vốn: Ngân sách xã bố trí theo kế hoạch vốn hằng năm và huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

13. Ngày khởi công: Ngày 10 tháng 10 năm 2020. 

14. Dự kiến ngày hoàn thành: Ngày 10 tháng 4 năm 2021 . 

Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ xin thông báo đến các bên liên quan được biết 

để theo dõi và quản lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Nhà thầu thi công; 

- Nhà thầu tư vấn thiết kế; 

- Đơn vị Tư vấn Giám sát 

- Lưu VT; 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Sông Hàn 
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