
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HẠ  
 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Thạch Hạ, ngày       tháng 05 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
 

 Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; 

   - 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; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện 

dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 của UBND Tỉnh về ban hành quy định phân cấp một số nội 

dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý 

chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Văn bản số 549/UBND-QLĐT, TCKH ngày 18/3/2022 của 

UBND thành phố Hà Tĩnh về việc Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm 

các Anh hùng Liệt sỹ trên địa bàn các phường xã; Quyết định số 30/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2022 của UBND xã Thạch Hạ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh 

hùng Liệt sỹ xã Thạch Hạ; Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của 

UBND xã Thạch Hạ về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ 

xã Thạch Hạ; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND xã 

Thạch hạ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công 

trình Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ xã 

Thạch Hạ; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND xã Thạch 

Hạ về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói 

thầu xây lắp công trình Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh 

hùng Liệt sỹ xã Thạch Hạ; Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của 

UBND xã Thạch Hạ về việc phê duyệt kết quả Chỉ định nhà thầu thi công xây 

dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng 

Liệt sỹ xã Thạch Hạ; 

Căn cứ Thông báo số 48/TĐ-QLĐT ngày 26/4/2022 của Phòng Quản lý 

Đô thị thành phố Hà Tĩnh về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế 



 
 

kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng 

Liệt sỹ xã Thạch Hạ. 

Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ thông báo việc tổ chức thi công xây dựng 

công trình Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ 

xã Thạch Hạ với nội dung như sau: 

1. Tên chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hạ 

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

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh 

hùng Liệt sỹ xã Thạch Hạ. 

3. Địa điểm xây dựng: xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. 

4. Tổng mức đầu tư, quy mô đầu tư: 

4.1 Tổng mức đầu tư: 999.851.000 đồng (Bằng chữ : Chín trăm chín mươi 

chín triệu, tám trăm năm mươi mốt nghìn đồng ./.) 

4.2. Quy mô đầu tư: 

- Khuôn viên: Vệ sinh, đánh tẩy rêu mốc phần lát gạch block quanh hồ; 

phá dỡ kết cấu sân phần sân trước nhà bia; nâng nền phần sân sau nhà bia; làm 

mới lại hệ thống bồn hoa bằng gạch không nung VXM mác 50#, trát bồn hoa 

bằng vữa XM mác 75#, đổ đất màu và trồng cỏ lá gừng; làm mới hệ thống 

đường nội bộ với kết cấu: lớp bê tông lót đá 4x6 mác 100# dày 10cm, trên lớp 

gạch terrazo kích thước 400x400 dày 40mm; Đục tạo nhám đường bê tông cũ, 

lát lại toàn bộ đường bằng gạch xẻ màu xanh rêu; làm mới bó vỉa 2 bên đường 

bê tông bằng bó vỉa đá xanh; sửa chữa, sơn lại toàn bộ cổng sắt bằng sơn tĩnh 

điện; sơn lại hàng rào sắt và trụ đèn bằng sơn màu 3 nước; thay mới 04 bóng đèn 

khuôn viên. 

- Nhà bia: Phá dỡ lớp vữa xi măng láng nền, phá dỡ lớp đá granit bậc cấp, 

ốp lát lại toàn bộ nền, bậc tam cấp bằng đá xẻ màu xanh rêu; phá dỡ toàn bộ lan 

can cũ để thay mới bằng hệ thống lan can đá tự nhiên, vệ sinh lại toàn bộ móng 

đá, tường bia; cào bóc lớp sơn cũ tường trong và ngoài nha, sơn lại tường bằng 

sơn màu 3 nước; vệ sinh, sơn lại mái ngói bằng sơn ngói 3 nước; quét 3 lớp 

PS010 chống thấm cho toàn bộ ngói; ốp đá granit tự nhiên toàn bộ thành bàn và 

mặt bàn để lễ. 

 - Các chi tiết cụ thể theo thiết kế đã được thẩm định. 

 5. Nhà thầu tư vấn lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Minh 

Quân Châu. 

6. Tên nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Khang. 

Địa chỉ: thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. 

7. Đơn vị quản lý dự án: Công ty TNHH Minh Quân Châu. 



 
 

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

8. Đơn vị giám sát thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Xuyên Hà. 

- Địa chỉ: xóm 15, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Loại và cấp công trình: Công trình xây dựng dân dung, cấp IV. 

10. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ, ngân sách xã bố trí theo kế 

hoạch hằng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

11. Giấy phép xây dựng số: Công trình triển khai xây dựng theo Quyết 

định số 47/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND xã Thạch Hạ về việc phê 

duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa 

khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ xã Thạch Hạ. 

12. Ngày khởi công: 20/5/2022. 

13. Ngày hoàn thành: 04/7/2022.   

UBND xã Thạch Hạ xin thông báo đến Ủy ban nhân dân Thành phố, 

phòng Quản lý đô thị Thành phố, và các đơn vị liên quan được biết và theo dõi./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VPUB. 

   

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 
Nguyễn Sông Hàn 
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