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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ hoàn thành công trình
Nâng cấp, mở rộng Nhà làm việc Cảng cá Sa Huỳnh
Hồ sơ của: Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210603-0003
Người nộp hồ sơ: Lương Văn Sơn
Điện thoại liên hệ: 0973634339
Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình
Nâng cấp, mở rộng Nhà làm việc Cảng cá Sa Huỳnh.
Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình
ngày 15/6/2021 và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Ban
Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện, cụ thể:
- Cập nhật một số biên bản nghiệm thu như: Biên bản kiểm tra máy móc,
thiết bị thi công của nhà thầu; Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng;
Biên bản kiểm tra hệ thống QLCL, nhân lực của nhà thầu; Kế hoạch quản ký
chất thải rắn;
- Cập nhật hồ sơ quản lý chất lượng của cổng, tường rào và sân;
- Lập bản vẽ hoàn công cho phù hợp với nhật ký thi công và tiến độ thi
công thực tế của công trình;
Một số nội dung tại báo cáo số 08/BCKTHS ngày 15/6/2021 của Công ty
TNHH tư vấn tổng hợp Bình Minh.
Chủ đầu tư tổ chức khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên và nghiệm
thu hoàn thành công trình xây dựng; báo cáo về việc khắc phục các nội dung còn
tồn tại kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 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 NN&PTNT;
- BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GĐ, PGĐ Hồng;
- Lưu VT, CCGĐ (Ph).
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