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THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở An Sơn, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

Kính gửi: Doanh nghiệp Tư nhân An Sơn
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 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 hồ sơ thiết kế được phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-AS ngày
28/7/2008 và Quyết định số 21/QĐ-AS ngày 15/12/2015 của Doanh nghiệp Tư
nhân An Sơn;
Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của Chủ đầu tư số 29/BCAS ngày 25/8/2021;
Căn cứ biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
ngày 06/12/2020 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa
cháy;
Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 27/10/2021.
Sở Xây dựng chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Doanh
nghiệp Tư nhân An Sơn đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu nhà ở
An Sơn tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền như sau:
1. Thông tin về công trình
a) Tên dự án: Khu nhà ở An Sơn.
b) Tên hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật.
c) Địa điểm xây dựng: Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.
d) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.
đ) Các thông số chính hạng mục công trình: Các hạng mục hạ tầng kỹ
thuật cho khu nhà ở gồm: San nền, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, các hệ
thống: Cấp điện, chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, cấp nước cứu hỏa, thoát nước
mưa, thoát nước thải.
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e) Công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm c,
Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư
- Tổ chức lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế
được duyệt.
Sở Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
công trình xây dựng như trên để chủ đầu tư thực hiện theo quy định./.
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