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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số: 1567 /SNN-QLCT 

Về việc kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu trong quá trình thi công 

xây dựng công trình: Nâng cấp trại 

cá giống Trúc kinh, xã Gio Quang, 

huyện Gio Linh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày   27   tháng 8  năm 2020
 

 

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT 

Căn cứ Báo cáo thông tin công trình xây dựng số 571/BC-BQLDA ngày 

08/7/2020 của Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT. 

Ngày 24/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức buổi kiểm tra 

tại hiện trường công trình Nâng cấp trại cá giống Trúc Kinh, xã Gio Quang, 

huyện Gio Linh. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện Ban QLDA, Chi cục 

Thủy Sản, Trung tâm giống thủy sản, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà 

thầu thi công công trình. 

Trên cơ sở những nội dung kiểm tra theo luật định và xác nhận tại hiện 

trường công trình (có Biên bản kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công 

trình gửi kèm theo), Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm tra trong 

quá trình thi công xây dựng công trình như sau: 

1. Hiện trạng thi công công trình tại thời điểm kiểm tra: 

Căn cứ báo cáo của Ban QLDA,  nhà thầu thi công (Công ty TNHH TM và 

DV Quỳnh Trần), đã triển khai thi công công trình từ ngày 09/7/2020, dự kiến hoàn 

thành vào ngày 20/9/2020, khối lượng hoàn thành đến ngày kiểm tra ước đạt 80%, 

khối lượng hợp đồng cụ thể như sau: 

- Đã thi công hoàn thành  139,0m chiều dài kè bờ hồ số 01 và 149m chiều dài 

kè bờ hồ số 02 với kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm; 10m bố 

trí 01 khe lún bằng bao tải nhựa đường. 

- Đã thi công hoàn thành mặt đê bằng bê tông M200 đá 2x4 dày 15cm. 

- Phần đáy hồ chưa triển khai thi công. 

2. Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan. 

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công 

trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công, bảo vệ môi trường của Chủ đầu 

tư và các Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi 

công xây dựng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Kết quả kiểm tra: 

3.1. Nhận xét về mức độ đáp ứng về quy mô các hạng mục công trình 

được thi công so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thông qua các nội dung 

đã kiểm tra: 
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Công trình thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt. 

3.2. Nhận xét về sự chấp hành các quy định về an toàn lao động trong 

quá trình thi công: 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản đáp ứng yêu cầu.  

3.3. Về chất lượng các bộ phận công trình được kiểm tra bằng trực quan 

và các số liệu quan trắc, đo đạc trong quá trình nghiệm thu so với hồ sơ thiết 

kế đã được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành: 

 Cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên có xuất hiện thấm tại một số vị trí cục 

bộ trên tuyến kè. 

4. Kết luận, kiến nghị: 

Hiện tại, công trình đang triển khai thi công trong điều kiện mùa mưa bão 

2020 đến gần, để tiếp tục thi công công trình đảm bảo các quy định về quản lý 

chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị Ban QLDA và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung 

sau: 

- Chỉ đạo đơn vị, bộ phận có liên quan tăng cường công tác giám sát; nhà 

thầu thi công bám sát hồ sơ thiết kế được phê duyệt để  thi công các hạng mục 

còn lại đảm bảo mục tiêu, chất lượng công trình. 

- Chỉ đạo, đôn đốc Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp 

chặt chẽ với đơn vị hưởng lợi, vận hành thử các hồ để có giải pháp xử lý phù 

hợp các vị trí thấm của công trình; nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý 

chất lượng công trình trong quá trình thi công, thường xuyên theo dõi diễn biến 

thời tiết để xây dựng kế hoạch thi công phù hợp.  

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức và cá nhân có mặt tại công 

trường giữ gìn vệ sinh chung, có biện pháp thu gom và quản lý các nguồn thải 

nguy hại (các loại sắt vụn, đinh, rác thải sinh hoạt...) nhằm tránh gây ô nhiểm 

cho trại cá cũng như đảm bảo an toàn cho công nhân trại cá trong quá trình sản 

xuất. 

- Đơn vị thi công cần đẩy nhanh công tác lập hồ sơ hoàn công theo quy 

định để kịp thời nghiệm thu, giải ngân và sớm đưa công trình vào khai thác, sử 

dụng đáp ứng tiến độ đã được đề ra. 

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra trong quá trình thi công công trình, 

đề nghị Ban QLDA và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ Sở Nguyễn Văn Huân; 

- Lưu VT, QLCT. 

GIÁM ĐỐC 
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