
HĐND TỈNH SƠN LA 
THƯỜNG TRỰC HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2215/TTHĐND
V/v gửi kết quả trả lời các kiến nghị 

của cử tri xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu

Sơn La, ngày 06 thảng 8 năm 2019

Kính gửi:
-T ổ  trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại 
huyện Mộc Châu;
- Thường trực HĐND huyện Mộc Châu;
- UBND xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu.

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-TTHĐND ngàỵ 09/5/2019 về kế hoạch 
tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng 
cử tại huyện Mộc Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hợp, huyện Mộc 
Châu. Tại hội nghị, cử tri đề nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. 
Ngày 10/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản đề nghị Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bưu điện tỉnh và Ban Quản lý dự án di dân tái định cư 
thủy điện Sơn La xem xét trả lời kiến nghị của cử tri xã Tân Họp, huyện Mộc 
Chau tại các Công văn số 2131/TTHĐND, số 2132/TTHĐND, số 
2133/TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngày 31/7/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được các văn bản của 
các đơn vị nêu trên về việc giải quyết kiến nghị của cử tri xã Tân Hợp, huyện 
Mộc Châu {Bảo cáo sổ 2857/BC-BCH ngày 31/7/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh, Công văn sổ 630/BĐSL-KHKD ngày 31/7/2019 của Bưu điện tỉnh, Công 
văn sổ  317/TĐC-QLDA ngày 25/7/2019 của Ban Quản lý dự án di dân tái định 
cư thủy điện Sơn Là). Thường trực HĐND tỉnh gửi các văn bản của Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Bưu điện tỉnh và Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện 
Sơn La đến Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mộc Châu, 
Thường trực HĐND huyện Mộc Châu và UBND xã Tân Họp, huyện Mộc Châu 
biết và thông tin đến cử tri kết quả trả lời của các đơn vị nêu trên {gửi kèm Bảo 
cáo sổ 2857/BC-BCH ngày 31/7/2019, Công văn sổ 630/BĐSL-KHKD ngày 
31/7/2019, Công vãn sổ 317/TĐC-QLDA ngày 2 5 /7 /2 0 1 9 ) . /^ ^

Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRựC HĐND
- Như trên; KT. CHỦ TỊCH
-Văn phòng HĐND tỉnh; HỎ CHỦ TỊCH



QUÂN KHU 2 
n ộ  CIIOS TỈN1I SON LA

Số: ẲĨS Sơn La; ngày tháng ĩ'năm  2019

CỘNG HÒA XÃ IIỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập — Tự do — Ilạnh nhúc

BÁO CÁO
Kết quà rà soát và giải quyết kiến nghị của cử tri 

xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu

Bộ CTỈQS tỉnh nhận được Công văn số 2131 TTHĐND ngày 10 tháng 6 năm 
2019 cua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xem xét giải quvêt kiên nghị 
của cử tri xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu;

Bộ CHQS tỉnh báo cảo kết quả rà soát và giải quyết kiến nghị của cử tri như sau:
1. Kết quá rà soát
Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS huyện Mộc Châu tiến hành rà soát, quy 

hoạch, sắp xếp cán bộ quân sự đã qua dào tạo chuyên nahiệp ngành quân sự cơ sở 
trên địa bàn huyện; Ban CHQS huyện Mộc Châu có báo cáo sô 544/BC-BCH nsàỵ 
15/7/2019 kết quả rà soát bổ trí và sử dụns cản bộ chì huy Dân quân tự vệ sau đào 
tạo chuyên ngành quân sự CO’ sở thuộc Ban CHQS xã, thị trân.

Qua rà soát phát hiện tại xã Tân Hợp có trườna, họp đồns chí Mùi Văn vẩn 
hiện dans, ejữ chức danh Trung đội trưởng, trung đội dân quân cơ động của xã 
chưa qua dào tạo chuyên ndiìệp ngành quân sự cơ sở;

Trường hợp công dân Đinh Văn Mừne; sinh ngày 08 thán2 12 năm 1995
Hộ khẩu thường trú: Bản Nà Mường, xã Tân Họp, huyện Mộc Châu, tình 

Son La
Trinh li ộ đại học ngành quân sự cơ sở, nhập học từ ngày 29 tháng 8 năm 2014; 

tốt 11 chi ẹp khóa học neày 28 tháng 6 năm 2018 tại Trường sỹ quan lục quân 1; hiện 
nay chưa được bố ni, sắp xếp việc làm.

2. Phương án thực hiện và bố trí việc làm đối vói cử tri ncu trcn
Ban CHQS huyện Mộc Châu có Công văn sổ 478/CV-BCIi ngày 24.6/2019 

chỉ dạo ƯBND xã Tân Hợp Hợp và thốn2; nhất phương án bố trí việc ỉàm cho cử tri 
Đinh Văn Mừng; đề nụhị bổ nhiệm chức danh Trung đội trưởng, Trung đội dân 
quán cư dộng xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu đối với dông chí Đinh Văn Mừng, 
đồng thời miễn nhiệm chức danh Truna đội trưởng, Trung đội dân quân cơ động 
đôi đồng chí Mùi Văn vẩn (hoàn thành trong tháng 8/2019).

Bộ CHQS tỉnh báo cáo phương án giải quyết kiến nghị của cử tri xã Tản 
Mọp, huyện Mộc Châu để Thường trực Hội đồng nhân dân tinh nắm và chỉ á'ảũJ.\p*ỵ''r
Nưi nhận:
- Thườnu trực 1IDND tinh (báo cáo);
- Ilon !>iv.n rliA 11rVMn linh-

Đai tá Hoàng Maoh Long



TỔNG CÔNG TY 
BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 

BƯU ĐIỆN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 630/BĐSL-KHKD Scm La, ngày 31 thảng 7 năm 2019
V/v giải quyết kiến nghị của cử tri 

xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Thực hiện văn bản số 2132/TTHĐND ngày 10/6/2019 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân ,tình Sơn La v/v xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri xã Tân Hợp, huyện 
Mộc Châu.

Căn cứ văn bản số 33/ƯBND ngày 21/6/2019 của UBND xã Tàn Họp v/v cung 
câp thông tin đất quy hoạch nhà Bưu điện văn hóa xã Tân Hợp.

Bưu điện tỉnh Sơn La xin báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri xã Tân 
Hợp, huyện Mộc Châu. Cụ thể như sau: •

1. Bưu điện tỉnh Sơn La đã Ban hành Quyết định sổ 300/QĐ-BĐSL ngày 
30/6/2019 để thanh lý điểm Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX) Tân Hợp, huyện Mộc Châu

2. Bưu điện tỉnh đã giao cho Bưu điện huyện Mộc Châu thực hiện thanh lý, tháo 
dỡ nhà BĐ-VHX cũ, bàn giao lại quỹ đẩt cho ƯBND xã Tân Họp để xây dựng tường rào 
và nhà để xe cho cán bộ công chức xã theo quy hoạch. Đã bàn giao mặt bàng vào ngày 
31/7/2019.

3. Nhằm duy trì, phát triển tổ chức sản xuất kinh doanh mạng bưu chính công 
cộng và đáp ứng đầy đủ tiêu chí xây dựng nồng thôn mới. Bưu điện tỉnh đang rà soát 
hoàn thiện hồ sơ thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung dự án xây mới điểm BĐ-VHX Tân 
Hợp, huyện Mộc Châu với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

4. Để đẩy nhanh tiến độ xây mới nhà BĐ-VHX Tân hợp, huyện Mộc Châu; Bưu 
điện tỉnh Sơn La đề xuất với ƯBND huyện Mộc châu, UBND xã Tân Hợp “Chuyển Bộ 
phận Một cửa của UBND Xã Tân Hợp sang điểm BĐ-VHX Tăn hợp xây mới” để phát 
huy tối đa hiệu quả sử dụng mặt bằng điểm BĐ-VHX, thực hiện tốt Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chinh công ích. Đồng thời tiết kiệm kinh phí 
xây dựng, trang thiết bị, chi phí vận hành của Bộ phận Một cửa cấp xã (Nhà BĐ-VHX 
xây mới có đủ diện tích đê bố trí bộ phận một cửa, thực hiện thanh toán chi phí theo 
nguyên tấc phân bô chi phỉ khấu hao).

Trên đây là nội dung báo cáo của Bưu điện tỉnh Sơn La v/v giải quyết kiến nghị 
của cử tri xã Tân Họp, huyện Mộc Châu.

Trân trọng cảm ơn ./. ( Ạ -

Nơi nhận: KT. GĨÁM ĐÓC
- Như kính gửi;
- ƯBND huyện Mộc Châu
- UBND Xã Tân Họp, Mộc Châu
- BĐH Mộc Châu
- Lưu: VT, KHKD.
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BAN QUẢN LÝ D ự  ÁN DI DÂN 
TĐC THUỶ ĐIỆN SƠN LA

UBND TÌNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 317/TĐC-QLDA
V/v báo cáo kết quả giải quyểt 
kiến nghị của cừ tri xã Tân hợp,

Scm La, ngày 25 tháng 7 năm 2019

huyện Mộc Châu.

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Sơn La.

Thực hiện chi đạo của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La tại Văn bản sổ 
213 3 /m  IĐND ngày 10/6/2019 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động 
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh tại xã Tân Họp, huyện Mộc Châu. Ban 
Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La báo cáo kết quả giải quyểt kiến nghị 
của cử tri cụ thể như sau:

Trụ sở xã Tân Họp, huyện Mộc Châu được UBM) tỉnh Son La phê duyệt Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 764/QĐ-ƯBND ngày 31/03/2016. Công 
trình thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 28/12/2017 và kết 
thúc bảo hành vào ngày 31/12/2018. Trong thời gian từ lúc bàn giao đưa vào khai 
thác, sử dụng cho đến thời điểm kết thúc bảo hành công trình không có hiện tượng 
lún, nứt, hư hỏng. Sau khi nhận được Văn bản số 2133/TTHĐND ngày 10/6/2019 của 
Thường trực HĐND tỉnh, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Son La 
đã bố trí cán bộ phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra tại hiện trường về nội dung 
phản ánh. Qua kiểm tra, những hư hỏng như phản ánh của cử tri xuất hiện sau 
thời điểm kết thúc bảo hành công trình, tuy nhiên Ban Quản lý dự án di dân tái 
định cư thủy điện Sơn La đã chỉ đạo đon vị thi công hỗ trợ khắc phục, sửa chữa 
xong các hư hỏng nêu trên theo đúng yêu cầu của ƯBND xã Tân Họp. (có các tài 
liệu kiểm chứng kèm theo).

Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trân trọng báo cáo '

KT. TRƯỞNG BAN
PHỐ t r ư ở n g  b a n



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mộc Châu, Ngày 22 tháng 07 năm 2019 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Công trình: Trụ sở làm việc xã Tân Họp, huyện Mộc Châu, tỉnh Son La

Địa điểm xây dựng: xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Son La.

Hôm nay, Ngày tháng năm 2019, Tại công trình: Trụ sở làm việc xã 
Tân Họp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; chúng tôi gồm:

I. Thành phẩn tham gia:

1. Đại diện chù đầu tư: Ban quản lý dự án di dân TĐC tinh Sơn La.

- Ông: Lò Việt Thành - Chuyên viên

2. Đại diện UBND xã Tân Họp:

- O n g - .cỂ.O.Q.. if.'ứ.. . .  .vfôx.

- Ông:............ ...........................

3. Đại diện đon vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng Minh Duy;

- Ổng: Lê Văn Công - Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Văn Cửu - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

II. Thòi gian, địa điểm làm việc :

Bắt đầu : 09h ngày 22 tháng 7 năm 2019.
Kết thúc : 1 lh ngày 22 tháng 7 năm 2019.
Tại công trình: Trụ sở làm việc xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tinh Sơn La

III. Nội dung làm việc:
Căn cứ họp dồng số: 63/2016 HĐ-XD ngày .22 tháng 9 năm 2016 giữa Ban 

quản lý dự án di dân TĐC tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần xây dựng Minh Duy về 
việc thi công xây dựng công trình Trụ sở làm việc xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La.

Công trình đã được nhà thầu - Công ty cổ phần xây dựng Minh Duy thi công 
đảm bảo theo chất lượng và tiến độ hợp đồng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình 
vào sử dụng theo biên bản bàn giao công trình ngàv 28 tháng 12 năm 2017, nhà 
thầu cũng hoàn thành nghĩa vụ bào hành theo hợp đồng và quy định của nhà nước, 
được các bên xác nhận tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 28 tháng 12 năm



2018 và biên bản kết thúc bảo hành ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại thời điểm.kết 
thúc bảo hành công trình các bên đã xác nhận công trình không có hư hỏng gì, đủ 
điều kiện để kết thúc bảo hành cồng trình.

Sau khi kết thúc thời gian bào hành công trình cử tri xã Tân Họp kiến nghị 
có một sổ viên gạch lát nền tầng 2 và 3 của nhà chính 3 tầns; bị bong dộp, tuy thời 
gian hư hỏng nằm ngoài thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành của nhà thầu thi 
công, chủ đầu tư đã vận động và nhà thầu đã nhất trí đã bò kinh phí tập kết vật liệu, 
nhân công để khắc phục nội dung hư hỏng trên. Tại thời điểm lập biên bản làm 
việc, nhà thầu đã khắc phục toàn bộ nội dung hư hỏng theo yêu cầu sửa chữa của 
UBND xã Tân Hợp.

B.iên bản được thông qua, các bên tham gia làm việc nhẩt ưí các nội dung 
trong biên bản: Trụ sở làm việc xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tinh Sơn La và 
được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



Tân Hợp, ngày 3ỉ thảng ỉ 2 năm 2018 

BIÊN BẢN
XÁC ĐỊNH KẾT THÚC THỜI GIAN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Công trình: Trụ sở xă Tân Họp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hạng mục: Nhà chỉnh 3 tầng + các hạng mục phụ trợ.

1. Căn cứ:

Cãn cứ Biên bản bàn giao công trình ngày 28/12/2017 giữa: Ban QLDA di dân 
TĐC thuy điện Sơn La và ƯBND xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Căn cứ Biên bản kiểm tra công trình sau thời gian bảo hành ngày 28/12/2018 
giữa Chú đàu tư, Tư vân giám sát, Nhà thâu thi công và đơn vị quản lý sử dụng công 
trình.

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại Trụ sở xã Tân Hợp, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La, chúng tôi tiến hành kiểm tra và thống nhất xác định kểt thúc bảo 
hành công trình.

2. Thành phần tham gia: ý .
A ỉ2.1. Đại diện chủ đấu tư: Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La ị  *

/V \í
- Ong: Đinh Văn Thoát - chức vụ: Phó trưởng Ban; \

- Ông: Tống Đức Hạnh - chức vụ: Phó phòng QLDA;

- Ông: Lò Việt Thành - chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

2.2. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng Minh Duy.

- Ông: Lê Văn Công - chức vụ: Giám đổc.

- Ô ng:..................................  - chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

2.3. Đại diện đơn vị quản lý sử dụng: UBND xã Tân Hợp;

- Ông: Đinh Văn Thuận - chức vụ: Chủ tịch.

- Ô ng:...............................  - chức vụ: ....................................

- Ô ng:...............................  - chức vụ: ....................................

3. Nội dung: Kiểm tra công trình sau thời gian bảo hành:

a) Mục tiêu đầu tư đã được phê duyệt: Trụ sở xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu 
nhàm đáp ứng và đảm bảo nơi ỉàm việc cho các tổ chức đoàn thê và chính quvền của xã

\  r  \  \  ? . .
r-Ỵ-1 4 T r ___ 1 fÇ  r \ A t  i *  A 1 • A J . Î  J. À _  1________________.A  _________ i  A 1 > • A A w
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b) Kết quả kiêm tra sau thời gian bảo hành.

Nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ: các hạng mục công trình sau 
thời gian bảo hành không có hiện tượng lún, nứt, hư hỏng; công trình hoạt động bình 
tốt, đảm bảo chất lượng làm việc của cán bộ nhân viên xã Tân Họp.

4. Kết luận:
- Sau thời aian bảo hành công trinh vẫn đang hoạt động tốt phát huy được 

năng lực thiết kế. Nhà thầu thi công đã hoàn thành ne,hĩa vụ vê bảo hành công 
trình: Trụ sở xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Chấp nhận xác định kết thúc thời gian bảo hành công trình: Trụ sở xã Tân 
Hợp, huyện Mộc Châu. Đủ điều kiện kết thúc thời gian bảo hành CÔIÌS trình và chi trả 
tiền bảo hành công trình cho nhà thâu./.

t)inh Văn Thoải

ĐON LÝ SỬ DUNG
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Tân Hợp, ngày 28 thảng 12 năm 2017

BIÊN BẢN BÀN GIAO 
CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO s ử  DỤNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Đối tượng nghiệm thu: Nhà làm việc 3 tấng + Hạng mục phụ trợ công 
trình Trụ sở xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Son La.

3. Thời gian khởi công, hoàn thành.

- Khởi công: Ngày 05 tháng 10 năm 2016

- Hoàn thành: Ngày 15 tháng 10 năm 2017

3. Thành phần tham gia bàn giao.

3.1. Đợi diện bền giao: Ban Quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La.

- Ông: Đinh Văn Thoát - Chức vụ: Phó trưởng Ban.

- Ông: Tống Đức Hạnh - Chức vụ: p. Trưởng phòng QLDA

- B à : Phùng Thanh Thủy - Chức vụ: Cán bộ chuyên quản.

3.2. Đại diện bên n h ậ n : ..........................................................................

- Ô ng:............................ - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tân Hợp

- Ô ng:..............................  - Chức vụ: Giám sát cộng đồng

3.3 Thành phần mời tham d ự :..........................................................................

- Ồ ng:.............................. - Chức v ụ :...............................................

- Ông:..............................  - Chức v ụ :...............................................

4. Nội dung bàn giao:

4.1 Thông tỉn chính về công trình:

- Đáp ứng nhu cầu về nơi làm việc cho cán bộ công chức xà phù hợp vời 
thời kỳ đoi mới, tạo điều kiện để nhân dân vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình ôn 
định đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, 
từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc 
sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn, góp phần phát triên kinh tê - xã hội 
vùng Tây Bắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quổc phòng, an ninh.
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- Quy mô, công suất.

Công trình dân dụng, cấp III. Xây dựng mới trụ sở làm việc 3 tần? (theo 
Mầu kiến trúc số 01 : số hiệu PAXD.01-TĐC, phê duyệt kèm theo Quyết định 
sổ 641/QĐ-ƯBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Sơn La); các hạng mục phụ 
trợ khác, gồm: san nền, cột cờ, tên biến cơ quan và thiết bị văn phòng.

- Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính.

- Nhà làm việc 3 tầng: diện tích xây dựng 347m2; diện tích sàn 1.007m2

Giải pháp thiết kế: Bước gian 3,3m; 4,2m; 4,8m; lòng nhà rộng 5,7m, hành 
lang bên rộng 2 ,lm; chiều cao từ cốt ±0.00 (cốt nền nhà) đên đỉnh mái 13,5m. 
Móng, cột, dầm, sàn, giằng tường đố bê tông côt thép mác 200; tường xây gạch 
chỉ vừa xi măng mác 50; trát tường trong và ngoài nhà vữa xi măng mác 50; trát 
trần, dầm, cột, phào chỉ vữa xi măng mác 75; toàn bộ nhà bả ma tít, lăn sơn 
trang trí; nền nhà lát gạch craraic kích thước (40x40)em; bậc cầu thang lát đá 
Granit tự nhiên; Mái: tường thu hôi xây gạch chỉ, bên trong không trát, xà gò 
thép hình, mái lợp tôn mủi; cửa đi, cửa sổ, cửa khu vệ sinh: cửa nhôm Việt 
Phảp. Nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước (30x30)cm, tường ôp 
gạch men kích thước (25x40)cm cao 2,2m và một sổ chi tiết khác trong hồ sơ 
thiết kế.

- Hạng mục phụ trợ: gồm: san nền, cột cờ, bể nước.

4.2 Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty CP kiến trúc DPA.

- Nhà thầu tư vẩn giám sát: Doanh nghiệp tư nhân tư vân xây dựng C F88

- Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty CP XD Minh Duy.

4.2. Giá trị bàn giao (giá trị tạm tính); : 5.814.308.000 đồng.

Bằng chữ (Năm tỷ’ tám trăm mười bổn triệu ba trăm lình tám nghìn đông). 
Trong đó:

- Giá trị xây lắp: 5.814.308.000 đồng. Bằng chữ (Năm tỷ tám trăm mười 
bon triệu ba trăm linh tám nghìn đồng).

- Giá trị bàn giao chính thức của công trình: Theo Quyết định phê duyệt 
quyết toán công trình của cẩp có thâm quyền.

5. Hồ sơ bàn giao: Hồ sơ hoàn thành công trình gồm: Hồ sơ thiết kế, bản vẽ 
hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng và các văn bản có liên quan.

Hai bên thống nhất bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử 
dụng từ ngày 28/12/2017.

M:18-TĐC
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Tron2. thời gian 12 tháng kề từ ngày bàn giao công trình hoàn thành, nếu có hư 
hỏng xảy ra đối với công trình được xác định do lỗi của đơn vị thi công xây dựng. 
Bên nhận bàn giao phối họp với bên bàn giao để phối họp giải quyết./.

Đ/D BÊN GIAO Đ/D BÊN NHẢN


