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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1735 /SNN-QLCT 

V/v: Thông báo kết quả kiểm tra công 

tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng 

công trình. 

Quảng Trị, ngày  22 tháng 10 năm 2019 

  Kính gửi:  Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông. 

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

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 

26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 126/BC-BQL ngày 20/9/2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ 

Hướng Hóa - Đakrông về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công 

trình, công trình xây dựng. 

Căn cứ Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình trước khi bàn 

giao đưa vào sử dụng; 

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

1. Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Hướng 

Phùng 

- Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 695P xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. 

- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV 

- Nội dung và quy mô đầu tư: 

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trạm bảo vệ rừng với các nội 

dung như sau: 

+ Phần mái: Thay mới xà gồ KT(30 x 60 x 1,4)mm; lợp lại mái nhà bằng tôn sóng 

vuông dày 0,35mm với diện tích 72,15m2. 

+ Phần cửa: Thay mới 05 bộ cửa sổ S1 kích thước bxh=(1,2x1,3)m; 01 bộ cửa đi D3 

kích thước bxh=(0,7x2,2)m bằng cửa tổ hợp thép mạ kẽm + tôn dập định hình dày 1,0mm. 

+ Hàng rào: Tháo dỡ hàng rào thép gai với tổng chiều dài 82,0m; phá dỡ 05 trụ hàng 

rào đã hư hỏng và xây dựng lại mới bằng trụ bê tông cốt thép M200 đá 1x2 mác, làm lại 

82,0m hàng rào bằng lưới thép B40 khổ 1,5m dày 3,0mm. 

+ Tháo dỡ la phong trần nhà cũ đã bị hư hỏng và thay thế lại mới, hình thức bằng tôn 

lạnh Zacs hoặc tương đương dày 0,33mm. 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu được từ tỉa thưa rừng trồng phòng hộ năm 2018 

của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông. 

- Danh sách các đơn vị tham gia:  

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Công ty TNHH MTV Thương mại xây 

dựng Bảo Châu.  

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Bảo Châu.  

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đức Chính 
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2. Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà trạm quản lý bảo vệ rừng tại xã Hướng 

Tân: 

- Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 692P xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa 

- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV 

- Nội dung và quy mô đầu tư: 

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà trạm bảo vệ rừng với các nội 

dung như sau: 

+ Phần mái nhà: Tháo dỡ, thay lại mới hệ thống xà gồ KT(30x60x1,4)mm  và lợp 

lại mái bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm. 

+ Phần cửa: Thay mới 03 bộ cửa đi D1 kích thước bxh=(0,7x2,2)m bằng cửa tổ hợp 

thép mạ kẽm + tôn dập định hình dày 1,0mm. 

+ Lắp mới 01 Mô tơ máy phát điện thủy lợi, loại động cơ 1KW; đường dây VCm 

2x2,5mm luồn trong ống bảo vệ d15 dẫn về nguồn ở nhà trạm nối với hệ thống điện đã có. 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thu được từ tỉa thưa rừng trồng phòng hộ năm 2019 

của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông. 

- Danh sách các đơn vị tham gia:  

+ Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Công ty TNHH MTV Thương mại xây 

dựng Bảo Châu.  

+ Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Bảo Châu. 

+ Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đức Chính 

3. Công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa năm 2019 (Vốn NSNN, kinh phí 

không thường xuyên năm 2019) 

- Địa điểm xây dựng: xã Hướng Phùng và xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa 

- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV 

- Nội dung và quy mô đầu tư:  

Nâng cấp đường ranh cản lửa với tổng chiều dài 8.900m (8,9)km, bao gồm 15 

tuyến. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

+ San ủi đường ranh nâng cấp rộng 8m và thi công đai trắng toàn diện, độ dốc mặt 

đường i=2,5%. 

+ San đào cơ giới kết hợp thủ công: Chiều dày san đào trung bình 7 - 10cm. Sử 

dụng máy ủi để đào, san gạt, lấp hầm hố, mô ụ kết hợp với nhân công chỉnh sửa tại các vị 

trí cục bộ mặt đường và hai bên lề đường trên toán tuyến. 

- Danh sách các đơn vị tham gia:  

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH MTV tư 

vấn Nông lâm Quảng Trị; 

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH MTV tư vấn quản lý tài nguyên và môi trường 

Quảng Trị; 

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Tình Phương. 

4. Công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa năm 2019 (Vốn Trung ương hỗ 

trợ có mục tiêu năm 2019) 

- Địa điểm xây dựng: xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 
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- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV 

- Nội dung và quy mô đầu tư:  

Nâng cấp đường ranh cản lửa với tổng chiều dài 5.000m, bao gồm 04 tuyến. Giải 

pháp kỹ thuật chủ yếu: 

+ San ủi đường ranh nâng cấp rộng 8m và thi công đai trắng toàn diện, độ dốc mặt 

đường i=2,5%. 

+ San đào cơ giới kết hợp thủ công: Chiều dày san đào trung bình 7 - 8cm. Sử dụng 

máy ủi để đào, san gạt, lấp hầm hố, mô ụ kết hợp với nhân công chỉnh sửa tại các vị trí 

cục bộ mặt đường và hai bên lề đường trên toán tuyến. 

- Danh sách các đơn vị tham gia:  

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH MTV tư 

vấn Nông lâm Quảng Trị; 

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH MTV tư vấn quản lý tài nguyên và môi trường 

Quảng Trị; 

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Tình Phương.  

5. Hiện trạng chất lượng của hạng mục công trình, công trình xây dựng 

- Về kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các số 

liệu quan trắc, đo đạc: các thông số kỹ thuật sau khi kiểm tra, vận hành đạt yêu cầu so với 

hồ sơ thiết kế đã duyệt. 

- Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình trên 

cơ sở kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng: công trình tuân thủ đúng các quy 

định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

6. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng và 

quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Các chủ thể tham gia xây dựng công trình đảm bảo điều kiện theo quy định tại 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác. 

- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các bước khảo sát, thiết kế, 

thi công xây dựng, hồ sơ hoàn công công trình đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu theo quy định 

của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. 

7. Các yêu cầu khắc phục các tồn tại; các yêu cầu khác (nếu có): không 

8. Kết luận: 

Chấp thuận kết quả nghiệm thu và đồng ý cho Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn 

thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - 

Đakrông căn cứ kết quả kiểm tra để tiến hành các bước tiếp theo, đảm bảo thủ tục đầu tư 

xây dựng theo quy định hiện hành./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT QLCT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hồ Xuân Hòe 

 


		2019-10-22T09:43:04+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-22T09:43:39+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




