
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ 
 

Số: 47/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Phường Trần Phú, ngày 16 tháng 6 năm 2020 

 
 

BÁO CÁO 

Về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình 

Nhà văn hóa tổ dân phố 4 phường Trần Phú 
 

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Tĩnh 

 

Ủy Ban Nhân Dân phường Trần Phú báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành 

thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau: 

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Nhà văn hóa tổ dân phố 4 

phường Trần Phú. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Trần Phú  thành phố Hà Tĩnh. 

3. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các 

thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).  

- Nhà 5 gian 1 tầng theo thiết kế định hình; Bê tông lót móng, lót nền BT đá 

4x6 mác 100; BT móng, cột dầm sàn BT cốt thép đá 1x2 mác 200; móng xây đá hộc 

vữa xi măng mác 50; tường xây gạh chỉ vữa xi măng mác 50; trát tường, xà, dầm 

vữa xi măng mác 50; sơn tương trong nhà và ngoài nhà không bả 1 nước lót 2 nước 

phủ; xà gồ lợp mái thép hộp 50x100; lợp tôn múi dày 4,2 ly; trần khung sắt lợp tôn 

4,2 ly; cửa sổ, cửa đi nhôm kính; nền lát gạch Cramic 60x60; lắp đặt hệ thống điện. 

4. Danh sách các nhà thầu: 

- Đơn vị thi công: Nhà văn hóa tổ dân phố 4 phường Trần Phú. 

- Đơn vị, khảo sát thiết kế: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuấn Khanh 

- Đơn vị giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Đại Phát 

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành 

 - Ngày khởi công:  Ngày 06 tháng 10 năm 2019 

 - Ngày hoàn thành: Ngày 20 tháng  01 năm 2020 

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện  

(có phụ lục chi tiết kèm theo) 



7. Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: 

Công trình thi công đảm bảo chất lượng và thiết kế đề ra, các sai số nằm trong phạm 

vi cho phép 

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng. 

9. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. 

Đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, 

công trình xây dựng theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận 

- Như trên;  

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND Phường; 

- Chủ tịch UBMTTQ phường; 

- Công chức: KTNS, ĐCXD phường; 

- Lưu VPUBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Quốc Tuấn 
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