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UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2

Số: 149

/TB - ĐTXD2

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

Vũng Tàu, ngày 08

tháng 03

năm 2021

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:
- Phòng Quản lý đô thị Thành phố Vũng Tàu;
- Phòng Văn hóa thông tin Thành phố Vũng Tàu;
- UBND phường 9;
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu báo cáo về việc
khởi công xây dựng công trình xây dựng như sau:
1. Tên công trình xây dựng: Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Đồn
nhà máy nước tại phường 9 Thành phố Vũng Tàu.
2. Địa điểm: Vỉa hè đường 30/04 (đoạn trước công ty cổ phần cấp nước Bà
Rịa - Vũng Tàu và trường THPT Trần Nguyên Hãn)
3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2
thành phố Vũng Tàu, số 04 Trần Nguyên Hãn, phường 1, thành phố Vũng Tàu.
4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Dương Thị
Sen, SĐT: 0933 008 488.
5. Quy mô hạng mục công trình:
- Phần lô cốt: Làm mới xà gồ, vì kèo và toàn bộ phần mái ngói theo kiến
trúc cũ của công trình, xử lý chống mối mọt cho các kết cấu gỗ;
- Tấm phù điêu: Xử lý các vết nứt, sơn lại toàn bộ tấm phù điêu bằng sơn
nhũ đồng;
- Thay các tấm đá hoa cương ốp xung quanh bị vỡ.
- Thay các viên đá ốp xung quanh bồn bông phía trước. Trồng lại các cây
cảnh;
- Làm bảng nội quy di tích.
6. Danh sách các nhà thầu chính:
6.1. Đơn vị lâ ̣p Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và tư vấn giám sát thi công xây
dựng công trình: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thiên Phúc.
- Ông: Nguyễn Quốc Dũng - Chức vụ: Giám đốc - ĐT: 0918 498 249
- Địa chỉ: 128 Hoàng Văn thụ, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.
6.2. Đại diện đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Tam
Thắng
- Ông: Trịnh Huỳnh Khánh Dương - Chức vụ: Giám đốc - ĐT: 0918 005005
- Địa chỉ: Số 51 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 3, thành phố Vũng
Tàu.
7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành dự kiến:
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- Ngày khởi công: 12/03/2021.
- Ngày hoàn thành: 12/05/2021.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu rất mong nhận
được sự phối hợp của Phòng Quản lý đô thị; phòng Văn hóa thông tin Thành phố
Vũng Tàu và UBND phường 9 để công trình được triển khai thuận lợi sớm hoàn
thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã đề ra./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND TP.VT (b/c);
- Các đơn vị TC,TK,GS;
- Lưu: VT - KT.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Thịnh

