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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: 1910 /SNN-QLCT 
V/v: Thông báo kết quả kiểm tra công 

tác nghiệm thu hoàn thành công trình: 

Sửa chữa các công trình do Công ty 

TNHH MTV QLKT CTTL quản lý; 

Gói thầu số 03: Sửa chữa các công 

trình điều tiết xả lũ: tràn Rú Lịnh, đập 

Sa Lung, tràn Ải Tử 

Quảng Trị, ngày 15  tháng   11   năm 2019 

  Kính gửi:  Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Quảng Trị 

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 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất 

lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Văn bản số 210/BC-TN-KTh ngày 25/10/2019 của Công ty TNHH MTV 

QLKT CTTL Quảng Trị về việc Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao đưa hạng mục 

công trình vào sử dụng; 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

1. Thông tin chung về công trình xây dựng: 

- Tên công trình: Sửa chữa các công trình do Công ty TNHH MTV quản lý khai 

thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý. 

- Gói thầu số 03: Sửa chữa các công trình điều tiết xả lũ: tràn Rú Lịnh, đập Sa 

Lung, tràn Ải Tử 

- Địa điểm xây dựng: huyện Vĩnh Linh và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.  

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

a. Tràn Rú Lịnh: 

- Cửa tràn xả lũ: Tháo dỡ 3 cánh cửa cũ bằng thép bị rỉ thủng, hư hỏng và thay lại 

mới 3 cánh cửa bằng thép (tại tầng dưới tràn xả lũ). 

- Cống lấy nước: Tháo dỡ cửa điều tiết cũ bằng thép bị hư hỏng và thay lại mới 

cửa điều tiết bằng thép. 

- Tháo dở lan can cũ bằng thép bị hư hỏng của cầu công tác vận hành cống lấy 

nước và thay mới lan can bằng thép.  

b. Đập Sa Lung: 

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, tẩy rỉ sét, vệ sinh bề mặt và sơn chống rỉ các hạng mục: Mặt 

phía thượng lưu cửa van cung, đường ray, tời cửa van, xe tời phai sự cố, lan can cầu 

công tác. 
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- Sửa chữa lan can sàn công tác của xe tời phai sự cố. 

c. Tràn Ái Tử: 

- Thay sàn xe thả phai bằng thép với quy cách, kích thước như cũ.  

- Cạo bỏ lớp sơn cũ, tẩy rỉ sét, vệ sinh bề mặt và sơn chống rỉ các hạng mục: 

khung xe thả phai, dầm mốc, hộp bảo vệ tời, đường ray xe thả phai, cửa van cung, xích 

kéo cửa, phai sự cố; lan can công tác, máy đóng mở cống xả đáy.  

3. Danh sách các nhà thầu tham gia: 

- Nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế: Chi nhánh công ty TNHH MTV QLKT 

CTTL Quảng Trị - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng; 

- Nhà thầu giám sát thi công: Chi nhánh công ty TNHH MTV QLKT CTTL 

Quảng Trị - Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư và Xây dựng; 

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tiến 1. 

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

- Hiện trạng các hạng mục công trình, công trình xây dựng được thi công cơ bản 

đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

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

kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc trong quá trình nghiệm thu: đạt yêu cầu sơ với hồ 

sơ thiết kế được duyệt và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

5. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật 

- 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 và hồ sơ hoàn công công trình đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu theo quy 

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

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

7. Kết luận: 

- Chấp thuận kết quả nghiệm thu và đồng ý để Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng 

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

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

  - Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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