
 

UBND QUẬN THANH KHÊ 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

           Số:         /BQL-XDCB         Thanh Khê, ngày     tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Kính gửi:  

- UBND quận Thanh Khê; 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê; 

 - UBND phường Thanh Khê Tây; 

 - UBMT Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê Tây.  

  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê kính báo cáo về việc 

khởi công xây dựng công trình như sau: 

1. Tên công trình xây dựng: Nâng cấp cống thoát nước và nền đường trên 

địa bàn phường Thanh Khê Tây năm 2022. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê. 

4. Đơn vị Quản lý điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

quận Thanh Khê. 

5. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Trần Lê 

Quang, Viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, SĐT: 

0913.989.253. 

6. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: 

a) Tuyến kiệt K21 Dũng Sĩ Thanh Khê: 

+ Nhánh chính: Phá dỡ toàn bộ đan mương, đan hố ga hiện trạng, nạo vét 

bùn. Làm mới đan mương và đan hố ga. Lắp đặt cửa thu nước bằng tấm bê tông 

tính năng cao. Thi công mặt đường bê tông xi măng. 

+ Nhánh phụ: Phá dỡ toàn bộ nền đường tại 1 số vị trí để đồng bộ với 

nhánh chính. Làm mới mương thoát nước bằng BTCT đấu nối vào mương thoát 

nước K21 Dũng Sĩ Thanh Khê. Làm mới đan mương và đan hố ga. Lắp đặt cửa 

thu nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thi công mặt đường bê tông xi măng. 

b) Tuyến kiệt K58 Dũng Sĩ Thanh Khê: 

+ Thay thế đan mương hiện trạng, nạo vét bùn; Làm mới đan hố ga bằng 

BTCT. Lắp đặt cửa thu nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thảm nhựa mặt 

đường bê tông nhựa chặt. 

c) Tuyến kiệt K116 Dũng Sĩ Thanh Khê: Phá dỡ đan mương, đan hố ga 

hiện trạng, nạo vét bùn; Làm mới đan mương và đan hố ga. Lắp đặt cửa thu 

nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thi công mặt đường bê tông xi măng. 
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d) Tuyến kiệt K126 Dũng Sĩ Thanh Khê: Phá dỡ đan mương, đan hố ga 

hiện trạng, nạo vét bùn; Làm mới đan mương và đan hố ga. Lắp đặt cửa thu 

nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thi công mặt đường bê tông xi măng. 

e) Tuyến kiệt K37 Mẹ Nhu: Tháo dỡ đan mương, đan hố ga hiện trạng, 

nạo vét bùn; Làm mới đan mương và đan hố ga. Lắp đặt cửa thu nước bằng tấm 

bê tông tính năng cao. Thi công mặt đường bê tông xi măng. 

f) Tuyến kiệt K89 Mẹ Nhu: Phá dỡ đan mương, đan hố ga hiện trạng, nạo 

vét bùn; Nâng thành mương, thành hố ga. Làm mới đan mương và đan hố ga. 

Lắp đặt cửa thu nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thi công mặt đường bê 

tông xi măng. 

g) Tuyến kiệt hẻm H61-K60 Mẹ Nhu: Phá dỡ nền đường hiện trạng; Thay 

thế đan mương, nạo vét bùn; Làm mới đan mương và đan hố ga. Lắp đặt cửa thu 

nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thi công mặt đường bê tông xi măng. 

h) Tuyến kiệt K20 Bàu Trảng 5: Phá dỡ nền đường hiện trạng; Làm mới 

mương thoát nước đấu nối vào mương thoát nước hiện trạng; Làm mới đan 

mương và đan hố ga. Lắp đặt cửa thu nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thi 

công mặt đường bê tông xi măng. 

i) Tuyến kiệt K732 Điện Biên Phủ: Phá dỡ nền đường hiện trạng; Làm 

mới mương thoát nước đấu nối vào mương thoát nước hiện trạng; Lắp đặt cửa 

thu nước bằng tấm bê tông tính năng cao. Thi công mặt đường bê tông xi măng. 

7. Tổng mức đầu tư được duyệt: 3.571.171.000 đồng. 

8. Danh sách các nhà thầu:  

- Nhà thầu thi công xây lắp: Công ty CP xây dựng và phát triển kinh tế 

Tiền Phong Đà Nẵng 

- Nhà thầu Tư vấn thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và 

kiểm định Hải Vân Đà Nẵng. 

9. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):  

- Tiến độ thi công: 90 ngày. 

- Dự kiến khởi công ngày 14/10/2022, hoàn thành ngày 12/01/2023. 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê kính thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc BQL (báo cáo);           

- Lưu: VT, BQL(Quang). 

- Hồ sơ gửi kèm:  

+ Các QĐ có liên quan; 

+ Hồ sơ báo cáo KT-KT công trình. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thành Thuận 
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