UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH HẠ

Số: 40 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch Hạ, ngày16 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị Thành phố.
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
UBND xã Thạch Hạ thông báo việc tổ chức thi công xây dựng công trình
Tiểu công viên thôn Minh Yên, xã Thạch Hạ với nội dung như sau:
1. Tên chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hạ
- Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án;
+ Công ty Cổ phần Đầu tư, tư vấn xây dựng và Xây lắp Hà Tĩnh
- Khu liên cơ số 75, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh;
- Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Thạch Hạ.
2. Tên công trình: Tiểu công viên thôn Minh Yên, xã Thạch Hạ.
3 Địa điểm xây dựng: xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
4. Nội dung, quy mô đầu tư:
- San nền: Bóc phong hóa đất sản xuất nông nghiệp 30cm, đắp đất nền,
san đầm đất độ chặt yêu cầu K95.
- Tiểu công viên:
+ Xây dựng hệ thống bồn hoa: lớp bê tông lót đá 4x6 M100#, xây gạch
đất sét nung VXM M50#, mặt trên và thành bên mài bằng granito.
+ Xây tam cấp : lớp bê tông lót đá 4x6 M100#, xây gạch đất sét nung
VXM M50#. Mặt bậc tam cấp mài bằng granito.
+ Lát nền: lớp bê tông nền đá 2x4 M100#, lát gạch terrazzo KT 400x400.
+ Sân bóng chuyền: móng sân sử dụng cấp phối đá dăm loại II, lớp bê
tông đá 2x4 M200#, mặt sân phủ lớp sơn Epoxy.
+ Đắp đất bồn hoa (tận dụng đất bóc phong hóa), trồng cây bóng mát: 16
cây ban đỏ đường kính 10-15 cm; 21 cây xoài đường kính 10-20 cm.
+ Lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời; khoan giếng khoan và lắp đặt
hệ thống máy bơm để tưới cây;
- Các chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.
5. Tên nhà thầu thi công: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 288.
Địa chỉ Nhà thầu chính: Số 544 đường Quang Trung, thành phố Hà Tĩnh,
tỉnh Hà Tĩnh.

6. Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Minh Quân Châu.
Địa chỉ: thôn Tân Học, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
7. Loại và cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.
8. Nguồn vốn: Ngân sách xã bố trí theo kế hoạch hàng năm và huy động
các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Giấy phép xây dựng số: Công trình triển khai xây dựng theo Quyết
định số 94/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 của UBND xã Thạch Hạ về việc phê
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tiểu công viên
thôn Minh Yên, xã Thạch Hạ.
10. Ngày khởi công: 14/7/2021.
11. Ngày hoàn thành: 14/10/2021.
UBND xã Thạch Hạ xin thông báo đến phòng Quản lý đô thị Thành phố
được biết và theo dõi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPUB.
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