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GIẤY MỜI
Kiểm tra, bàn giao công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng thành phố Lạng
Sơn, giai đoạn II, đợt 3, từ cọc C2-1 vượt qua cầu Thác Mạ 200m.
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày
26/10/2016, Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng về
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày
26/10/2016 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;
Trên cơ sở báo cáo số 557/BQL-QLDA ngày 21/12/2020 của Ban QLDA
các công trình Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo hoàn thành thi công xây
dựng, hạng mục công trình, công trình xây dựng Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng
thành phố Lạng Sơn, giai đoạn II, đợt 3, từ cọc C2-1 vượt qua cầu Thác Mạ 200m.
Sở Nông nghiệp và PTNT, trân trọng kính mời các đơn vị tham gia kiểm tra,
bàn giao công trình với nội dung sau:
1. Thành phần:
1.1. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và PTNT): Lãnh đạo Sở, phòng QLXDCT.
1.2. Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo và cán
bộ giám sát.
1.3. Đơn vị nhận bàn giao:
- Đại diện UBND Thành phố Lạng Sơn
(Các thành phần liên quan nhờ UBND thành phố mời giúp)
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
1.4. Đại diện các nhà thầu:
- Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nông thôn
Song Quang
- Nhà thầu khảo sát, thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thủy lợi
Lạng Sơn.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 14h00, ngày 30 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Tại hiện trường công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng thành
phố Lạng Sơn, giai đoạn II, đợt 3, từ cọc C2-1 vượt qua cầu Thác Mạ (Cầu 17/10)
200m (phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn)
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3. Nội dung: Kiểm tra hiện trường công trình, bàn giao đưa vào sử dụng
công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn, giai đoạn II, đợt 3, từ
cọc C2-1 vượt qua cầu Thác Mạ 200m.
4. Công tác chuẩn bị:
- Hồ sơ dự án: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và PTNT
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, bàn
giao công trình cho đơn vị quản lý theo quy định.
- Phòng họp: Sau kiểm tra hiện trường, tổ chức họp tại hội trường Ban Quản
lý dự án các công trình nông nghiệp và PTNT.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng
thời gian và địa điểm./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.
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