
 

 

 UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ XÂY DỰNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:           /TB-SXD Đồng Tháp, ngày          tháng 02 năm 2022 
  

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp 

 Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 94/UBND-ĐTXD ngày 14 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chủ trương sửa chữa các Trường Trung học phổ 

thông, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND.HC ngày 06 tháng 9 năm 2021 

của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học của Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế đã được thẩm định tại Công văn số 108/SXD-

QLXD ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả 

thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa 

chữa dãy phòng học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Đồng Tháp, hạng mục G i thầu số 02 - Thi công cải tạo, sửa chữa 

dãy phòng học thuộc Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp tại 

Công văn số 11/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư) và danh mục hồ sơ hoàn thành công trình 

(cung cấp đến Chi cục Giám định xây dựng ngày 08/02/2022); 

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Sở Xây dựng (Giao Chi cục Giám định xây 

dựng thực hiện) kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư tại hiện trường đối 

với công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp, hạng mục 

G i thầu số 02 - Thi công cải tạo, sửa chữa dãy phòng học (đính kèm biên bản); 
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Xét Báo cáo khắc phục các nội dung còn tồn đọng tại Công văn số 

43/SGDĐT-XDCB ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Đồng Tháp về việc giải trình và bổ sung hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình Trung Tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp. 

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa vào sử 

dụng đối với công trình như sau: 

1. Thông tin về công trình 

a) Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học thuộc Trung Tâm 

giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp. 

b) Địa điểm xây dựng: Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.   

c) Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

d) Các thông số chính của công trình  

- Hiện trạng công trình: Công trình dãy phòng học của Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp c  quy mô 02 tầng, tổng diện tích sàn xây 

dựng khoảng 760m
2
, chiều cao công trình là 9,3m; kết cấu khung bê tông cốt 

thép, mái lợp tôn. 

- Nội dung sửa chữa, cải tạo: 

+ Nền tầng trệt: Thay mới nền lát gạch loại vỉa hè 40x40x3cm tại vị trí 

hành lang sử dụng chung giữa khối nhà, dịện tích khoảng 37m
2
. 

+ Tường mặt trong và ngoài: Vệ sinh và sơn lại không bả 1 nước l t, 2 

nước phủ. Riêng tường phòng học ngoại ngữ được sơn gai. 

+ Trần tầng trệt bằng bê tông cốt thép, lanh tô và sê nô: Vệ sinh và quét 

vôi 3 nước. 

+ Trần lầu 1: Tháo dỡ trần eron hiện trạng và lắp mới bằng trần nhựa. 

+ Mái nhà: Tháo dỡ và thay mới toàn bộ mái tôn và xà gồ. Mái che hành 

lang tháo dỡ tấm Polycacbonat hiện trạng và thay mới bằng tôn s ng vuông. Xử 

lý, chống thấm sê nô. 

+ Cửa đi, cửa sổ: Tháo dỡ, vệ sinh, sơn lại bằng sơn nước và lắp lại theo 

hiện trạng. 

+ Gia cường một số cấu kiện cột và dầm theo kiến nghị của Báo cáo kết 

quả kiểm định số 06/BCKĐ-TTGĐ do Trung tâm Giám định chất lượng xây 

dựng lập. 

+ Tháo dỡ và lắp đặt mới hệ thống điện công trình. 
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 2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư 

a) Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định. 

b) Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế 

được duyệt./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Bộ phận một cửa Sở; 
- Trang Web Sở; 
- Lưu: VT; CCGĐ.vmt. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương Loan 
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