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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Nghi Xuân, ngày       tháng 7  năm 2020                    

BÁO CÁO  

Về việc hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình 

 

              Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

  

     n nh n   n hu  n Nghi  u n   o   o hoàn thành thi   ng      ựng 

công trình Lắp đặt các cụm đèn tín hi u giao thông tại huy n Nghi Xuân v i     

n i  ung như s u: 

1. Tên công trình: Lắp đặt các cụm đèn tín hi u giao thông tại huy n Nghi 

Xuân. 

      - Gói thầu XL.01: Thu c công trình Lắp đặt các cụm đèn tín hi u giao thông 

tại huy n Nghi Xuân. 

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Xuân An, xã Xuân Mỹ, xã Xuân thành, 

huy n Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp 

- Ông: Nguyễn Xuân Hải- Chức vụ: Gi m đốc Ban quản lý dự án 

ĐT DCB hu  n Nghi Xuân- Đi n thoại: 0903 282 678. 

- Ông: Trần Anh Tuấn- Chức vụ: Cán b  kỹ thuật Ban quản lý dự án 

ĐT DCB hu  n Nghi Xuân- Đi n thoại: 0903 277 989. 

4. Quy mô gói thầu: 

Quy mô xây dựng: Dự án nhóm C, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

Xây dựng, lắp đặt m i 03 cụm đèn tín hi u giao thông tại: Nút giao giữa 

đường QL8B; đường ĐT.546 và đường n i thị, thị trấn Xuân An (tại ngã tư 

trường THPT Nguyễn Công Trứ); nút giao giữ  đường ĐT.546; đường ĐT.547 

và đường ĐH.23 (tại ngã tư UBND  ã  u n Mỹ); nút giao giữ  đường ĐT.547, 

Quốc l  ven biển và đường đi khu  u lịch Xuân Thành (tại ngã tư  ã  u n 

Thành). 

M t số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: 

a. Tại nút giao giữ  đường QL8B; đường ĐT.546 và đường n i thị, thị trấn 

Xuân An (tại ngã tư trường THPT Nguyễn Công Trứ) 

+ Lắp đặt 04 c t đèn tín hi u gi o th ng   o 6m vươn 6m, trên   t có lắp 

03 D300, 01 đèn D100 3 màu (  nh, vàng, đỏ); 02 đèn đếm lùi D300, D600; 01 

đèn đi    2 màu D200 (  nh, đỏ); 03 đèn  hữ thập D300, 01 đèn mũi tên màu 

xanh rẽ phải D300; 02 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 260W. 

+ Lắp đặt 04 c t đèn tín hi u giao thông cao 2,5m, trên c t có lắp 01 đèn đi 

b  2 màu (xanh, đỏ) D200. 
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+ Lắp đặt 04 tủ điều khiển h  thống đèn tín hi u giao thông.  

b. Tại nút giao giữ  đường ĐT.546, đường ĐT.547 và đường ĐH.23 (tại 

ngã tư  ã  u n Mỹ) và nút giao giữ  đường ĐT.547; Quốc l  ven biển và 

đường đi Khu  u lịch Xuân Thành (tại ngã tư  ã Xuân Thành). Mỗi nút giao 

+ Lắp đặt 04 c t đèn tín hi u gi o th ng   o 6m vươn 7m, trên   t có lắp 

03 D300, 01 đèn D100 3 màu (  nh, vàng, đỏ); 02 đèn đếm lùi D300, D600; 01 

đèn đi    2 màu D200 (  nh, đỏ); 03 đèn  hữ thập D300, 01 đèn mũi tên màu 

xanh rẽ phải D300; 02 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 260W. 

+ Lắp đặt 04 c t đèn tín hi u giao thông cao 2,5m, trên c t có lắp 01 đèn đi 

b  2 màu (  nh, đỏ) D200. 

+ Lắp đặt 04 tủ điều khiển h  thống đèn tín hi u giao thông.  

c. Cáp cho h  thống đèn tín hi u dùng cấp đồng ngầm 

Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 4x1,5mm2 có chiều dài L=542,5m. 

Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 12x1,5mm2 có chiều dài L=79,2m và CVV 

2x4mm2 có chiều dài L= 312m. 

5. Danh sách các nhà thầu: 

- Nhà thầu tư vấn khảo s t, thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và 

kiểm định xây dựng Hà N i. 

- Nhà thầu thi   ng      ựng: C ng t  TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ 

Thuật - Công Ngh  Tín Hi u. 

- Nhà thầu tư vấn gi m s t: Công ty cổ phần đầu tư      ựng Ngh  Tĩnh. 

6. Ngày khởi công và hoàn thành: 

- Ngày khởi công: 28/02/2019. 

- Ngày hoàn thành gói thầu: 30/3/2019. 

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

Đơn vị thi   ng đã triển kh i      ựng hoàn thành gói thầu XL.01: Lắp đặt 

     ụm đèn tín hi u gi o th ng tại hu  n Nghi  u n đ ng th o hồ sơ thiết kế 

và những sữ  đổi bổ sung đã đượ  phê  u  t. 

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây 

dựng so với yêu cầu của thiết kế: 

C ng tr nh thi   ng đảm  ảo đ ng khối lượng,  hất lượng th o thiết kế 

 ản vẽ thi   ng và những sữ  đổi bổ sung đã đượ  phê  u  t.  

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công 

trình vào sử dụng: 

Gói thầu XL.01: Lắp đặt      ụm đèn tín hi u gi o th ng tại hu  n Nghi 

Xuân đến n   đã thi   ng hoàn thành. Chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tr  về  hất 

lượng, kỹ thuật,     hạng mụ  đều thi   ng đảm  ảo th o  êu  ầu thiết kế và đủ 

điều ki n để đư    ng tr nh vào kh i th   sử  ụng ph t hu  hi u quả đầu tư  ủ  

 ự  n. 
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10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công 

trình, công trình xây dựng. 

   m    o   o   o     ồ sơ  o n  ông  ông    n        ng  

Chủ đầu tư   m kết đã tổ  hứ  thi   ng      ựng th o đ ng hồ sơ thiết kế 

đã đượ  đượ  phê  u  t tại Qu ết định số 3175/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 

 ủ  UBND tỉnh Hà Tĩnh, Giấ  phép      ựng số 381/SGTVT-GPTC ngày 

22/02/2019  ủ  Sở Gi o th ng Vận tải; tập hợp hồ sơ hoàn thành   ng tr nh đầ  

đủ và tổ  hứ  nghi m thu hạng mụ ,   ng tr nh      ựng th o đ ng qu  định.    

 Đề nghị Sở      ựng tổ  hứ  kiểm tr    ng t   nghi m thu hạng mụ  

công trình, công trình      ựng th o thẩm qu ền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huy n; 

- Lưu: VT, Ban QLDA. 

   

        . Ủ   AN NH N   N 

                     HỦ    H 

 

 

 

 
 Nguy n H i Nam 
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