
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 203  /QĐ-SCT           Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2022 

  

 U  T Đ NH 
V  vi c phê duy t quy trình quản lý chất lƣợng thi công xây dựng công 

trình, bi n pháp tổ chức thi công, kế hoạch tổng hợp an toàn lao động - v  

sinh môi trƣờng công trình: Sửa chữa 02 dãy nhà làm vi c cũ trong khuôn 

viên của Sở Công Thƣơng  
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 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 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 

của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và thực 

hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn 

vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở Công 

Thương; 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 

số 3, 3a, 3b, 3c, 3d và 3e công trình: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong 

khuôn viên của Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-CTCC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Công Thương Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  ói thầu 

số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình: Sửa chữa 02 dãy nhà làm 

việc cũ trong khuôn viên của Sở Công Thương;
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Căn cứ Thuyết minh quy trình quản lý chất lượng thi công xây dựng công 

trình, biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tổng hợp an toàn lao động - vệ sinh 

môi trường công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của 

Sở Công Thương do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lê lập; 

Theo đề nghị của tổ Kế hoạch – Kỹ thuật. 

 U  T Đ NH: 
 

Đi u 1. Phê duyệt quy trình quản lý chất lượng thi công xây dựng công 

trình, biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tổng hợp an toàn lao động - vệ sinh 

môi trường công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở 

Công Thương, với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Tên công trình: Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên 

của Sở Công Thương. 

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 3 - Xây lắp toàn bộ công trình. 

3. Chủ đầu tƣ: Sở Công Thương Bình Thuận. 

4. Địa điểm xây dựng: trong khuôn viên khu đất hiện trạng của Sở Công 

Thương. 

5. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

6.  uy mô:  

6.1. Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ: 

- Quy mô: Nhà trệt; diện tích sửa chữa 515,2 m2. 

- Giải pháp sửa chữa: Tháo d  tường trục  12- 14, G12-G14; xây mới 

b ng gạch không nung, trát vữa xi m ng, bả mastic và sơn nước hoàn thiện; cạo 

chà vệ sinh, dặm vá và sơn nước hoàn thiện diện tích tường bị bong tróc 

(khoảng 10% diện tích toàn bộ tường); tháo d  phần mái tôn bị rỉ s t, xà g  đoạn 

trục 12-14; vì k o, xà g  th p hộp; lợp mới b ng tôn k m sóng vuông; đóng trần 

thạch cao khung nhôm nổi; đục b  lớp vữa sê nô hiện trạng, trát mới vữa xi 

m ng và qu t chống thấm; cạo chà vệ sinh toàn bộ cửa đi, cửa sổ, khung sắt bảo 

vệ và sơn mới b ng sơn dầu; vệ sinh toàn bộ n n gạch ceramic hiện trạng, lát 

mới n n gạch ceramic trục 12-14; thay mới một số thiết bị điện, mạng internet.  

6.2. Sửa chữa nhà kho: 

- Quy mô: Nhà trệt; diện tích sửa chữa 211,0 m2. 

- Giải pháp sửa chữa: Cạo chà vệ sinh, dặm vá và sơn nước hoàn thiện 

diện tích tường bị bong tróc (khoảng 10% diện tích toàn bộ tường); tháo d  toàn 

bộ mái tôn, xà g  hiện trạng; vì k o, xà g  th p hộp; lợp mới b ng tôn k m sóng 

vuông; đóng mới trần tôn lạnh; đục b  lớp vữa sê nô hiện trạng, trát mới vữa xi 

m ng và qu t chống thấm; thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ b ng cửa nhôm kính; 

đổ bê tông n n đá (1x2) cm, lát mới n n và ốp chân tường gạch ceramic; thay 

mới thiết bị điện. 



 

6.3. Xây mới nhà vệ sinh: 

- Quy mô: Diện tích xây dựng: 30,4 m2. 

- Giải pháp thiết kế: Gi ng, cột, dầm, sê nô BTCT đá (1x2) cm; bó n n 

xây đá ch ; tường xây gạch không nung và hoàn thiện sơn nước không bả 

mastic; mái lợp tôn, xà g  th p hộp, đóng trần tôn lạnh; n n nhà lát gạch 

ceramic; cửa nhôm kính; lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước cho công trình. 

6.4. Sân    n : 

- Quy mô: Diện tích 348,20 m2; 

- Giải pháp thiết kế: Bê tông đá (1x2) cm trên lớp ni lông chống mất 

nước; k  ron chống nứt; bó vỉa xây gạch không nung, trát vữa xi m ng. 

7. Đơn vị tƣ vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Trường 

Phát. 

8. Đơn vị tƣ vấn giám sát thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Hải Linh. 

9. Đơn vị tƣ vấn quản lý dự án: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân 

Trường Phát. 

10. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lê. 

(Có thuyết minh biện pháp thi công kèm theo) 

Đi u 2. Quy trình quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, biện 

pháp tổ chức thi công, kế hoạch tổng hợp an toàn lao động - vệ sinh môi trường 

được phê duyệt là c n cứ để thi công xây dựng công trình. Đơn vị tư vấn quản lý 

dự án công trình Sửa chữa 02 dãy nhà làm việc cũ trong khuôn viên của Sở 

Công Thương có trách nhiệm triển khai các thủ tục xây dựng theo đúng quy 

định của Nhà nước v  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tiến 

độ, hiệu quả đầu tư. 

Đi u 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Đi u 4. Chánh V n ph ng Sở, Trưởng các ph ng, đơn vị trực thuộc Sở, 

phụ trách kế toán Sở, các đơn vị có liên quan c n cứ Quyết định thi hành./.   

 

Nơi nhận: 

- Như đi u 4; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các nhà thầu tư vấn, thi công; 

- Lưu: VT, VP. 

            GIÁM ĐỐC 

 

 
 

  

            Võ Văn Hòa 
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