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Dic Ip - Tti' do - Hinh phüc 

BIEN BÀN CUQC HQP 
("V/v sCra chfta h thng din chiu sang khu do thj M5 Thucmg") 

Horn nay, vào hic 10 giO' 00 ngày 10 thang 11 näm 2020, tii van phOng Ban Quãn 1 
khu virc phát trin do thj tinh Thüa Thiên Hu& chñng tôi gôm cO: 

I. Thãnh phân tham dir: 

1. Di din Ban Quãn 1 khu vrc Phát trin do thj tinh TT Hu 

Ong: Nguyn Trn Nht Tun Chirc vit: Phó giám d6c; 

Ong: Phan fXrc Phü ST Chirc vu: Trung phông QLHTKT; 

Ong: Nguyn PhCjc Lam Chirc v11: Chuyên viên 

2. Di din tong cong ty cô phn xây dirng din Vit Nam: 

Ong:Truong Thanh Hãi Chiirc v11: Chuyên viên 

II. Ni dung cuc hop: Trao di bin pháp khc phiic và k hoach si:ra chcta h th6ng 
din chiu sang thuc khu do tM M thung. 

Qua kirn tra hin tru'Ong, hin nay có nhiu vj trI ct din bj nghieng d& hix hOng, ci:ra 
tü then chiu sang b hông khóa bão v, môt s bong den bj cháy không hoat dng. Do 4y, 
d khc phic các tn tti trên, các thành viên dr h9p thng nht mt s ni dung nhu san: 

- Tng cong ty c phn xay dirng din Vit Nam thirc hin sira chtta, khtc ph1ic nhUng 
ct den nghieng ngá hông d& tránh gay tai nn cho ngui dan. 

- Si:ra cha cac vj trI bong den không sang do ngu6i dan phãn ánh nhu lô D98-D 106, lô 
C 75, C78, A261-265, tuyn 1 dotn qua lô D104 .và nhung vj trI cO ngithi dan dang sinh 
song. 

- Sfra chüa tü din chiu sang d dam bâo cong tác v.n hành. 

- Cong ty cam kt tin hành sCra chüa dir kin dn 25/11/2020 hoàn thành. 

Biên ban duçc 1p xong vào lüc 10 giO' 30 cüng ngày, Biên ban dã duqc d9c lai cho các 
thành viên dx hcp cüng nghe và thng nht k tên./. 

TONG CONG TY cO PHAN XAY 

DuNG DIN VIT NAM 
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