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Số:   288      /CCQLĐBII.5 

V/v Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khắc phục 

điểm thường xuyên ngập lụt Km829+650 – 

Km830+300, QL1, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

     

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 4. 

Dự án khắc phục điểm thường xuyên ngập lụt Km829+650 -  Km830+300, Quốc lộ 

1, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban QLDA 4 làm chủ đầu tư đang trong quá trình thi công. 

Ngày 15/6/2022, Cục QLĐB II đã cấp Thỏa thuận thi công gia hạn lần 1 số 180/Tth-

CQLĐB II, thời hạn thi công đến hết ngày 15/7/2022. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hạn 

theo Thỏa thuận thi công nhưng công trình vẫn chưa hoàn thành; nguyên nhân do nhà thầu 

thi công không tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công tại hiện trường, một số ngày  

không triển khai thi công. 

Đề đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình thi công, không làm ảnh hưởng đến 

đời sống người dân dọc 2 bên tuyến (do công trình thi công trong khu đông dân cư, hạng 

mục đắp đất vỉa hè thi công dỡ dang kéo dài), Chi cục Quản lý đường bô II.5 đề nghị Ban 

QLDA 4 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1.Gia hạn lại tiến độ thi công và thực hiện đúng các nội dung tại Thỏa thuận thi 

công số 336/TTh-CQLĐBII ngày 8/11/2021 của Cục Quản lý đường bộ II. 

2. Tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh các hạng mục thi công 

còn lại tại hiện trường sau khi được cấp gia hạn. 

3. Thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang 

khai thác, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. 

Căn cứ các nội dung trên, kính đề nghị Ban quản lý dự án 4 quan tâm chỉ đạo các 

đơn vị thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
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