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THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 

 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; 

Căn cứ giấy phép xây dựng số 05/GPXD Ngày 27/12/2021 do Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cấp cho dự án Dự án Nhà máy công nghệ cao sản 

xuất và chế biến cà phê - hồ tiêu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; 

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại văn bản số 964/BQLKKT-

QHHTTNMT ngày 28/10/2021 của Ban quản lý Khu kinh tế về báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy công nghệ cao sản xuất và chế biến 

cà phê - hồ tiêu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; 

Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công 

trình xây dựng số 01/BC-VH của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ngày 22/12/2022; 

Căn cứ văn bản chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy số 

108/NT-PC07 ngày 22/12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an 

tỉnh Gia Lai chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC; 

Căn cứ các văn bản có liên quan theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành;  

Căn cứ Biên bản làm việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành một 

số hạng mục công trình của Dự án Nhà máy công nghệ cao sản xuất và chế biến 

cà phê - hồ tiêu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp ngày 03/01/2023; 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình 

ngày 06/6/2022 của Chủ đầu tư, đơn vị giám sát, đơn vị thi công về nghiệm thu 

hoàn thành một số hạng mục Dự án Nhà máy công nghệ cao sản xuất và chế 

biến cà phê - hồ tiêu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. 

Ban Quản lý Khu kinh tế chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với một số 

hạng mục thuộc Dự án Nhà máy công nghệ cao sản xuất và chế biến cà phê - hồ 

tiêu tại Lô D1-6, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai của 

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp như sau: 
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1. Thông tin về công trình 

a) Tên công trình: Nhà máy công nghệ cao sản xuất và chế biến cà phê - hồ 

tiêu 

b) Địa điểm xây dựng: Lô D1-6, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, 

Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

c) Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp; cấp III. 

d) Mô tả các thông số chính của hạng mục công trình kiểm tra công tác 

nghiệm thu: 

Khối công trình chính gồm: 

- Kho nguyên liệu (Khu A): Công trình cấp III -  nhà công nghiệp, số tầng 

01, diện tích xây dựng 2.730m2;  

- Khu nạp liệu, xưởng chế biến, kho thành phẩm (Khu B): Công trình cấp 

III -  nhà công nghiệp, số tầng 01, diện tích xây dựng 8.720m2: 

+ Khu nạp liệu (01 tầng, Sxd = 1.305m2);  

+ Xưởng chế biến (01 tầng, Sxd = 2.730m2);  

+ Kho thành phẩm (01 tầng, Sxd = 4.685m2); 

- Xưởng chế biến hạt tiêu (Khu D): Công trình cấp III – nhà công nghiệp, 

số tầng 01; Diện tích xây dựng 7.260m2. 

Khối công trình phụ trợ gồm: 

- Nhà văn phòng: Công trình cấp IV, số tầng 01, diện tích xây dựng 300m2. 

- Nhà nghỉ công nhân: Công trình cấp IV, số tầng 01, diện tích xây dựng 

120m2;  

- Nhà vệ sinh: Công trình cấp IV, số tầng 01, diện tích xây dựng 74m2;  

- Trạm cân: Công trình cấp III, số tầng 01, diện tích xây dựng 262m2;  

- Cổng tường rào: Gồm Nhà bảo vệ công trình cấp IV, số tầng 01, diện tích 

xây dựng 16m2; Hàng rào kín dài 762,19m; Hàng rào thoáng dài 307,97 m. 

 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:  

- Bể chứa nước PCCC (02 bể): Tổng khối tích bể 500m3;  

- Sân, đường bê tông, hệ thống chiếu sáng; 

2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và triển khai xây dựng đảm 

bảo tiến độ dự án đã đăng ký. 

- Hoàn thành các yêu cầu về PCCC đảm bảo theo quy định để được tổ 

chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục còn lại của Dự án. 

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp Giấy phép môi trường trước khi đưa 

vào hoạt động (Trường hợp dự án được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều 

công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng 
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giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. Giấy phép 

môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp 

trước vẫn còn hiệu lực). 

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng thiết kế 

được duyệt. 

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định. 

- Tuân thủ quy trình bảo trì công trình theo quy định tại 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; 

lập kế hoạch bảo trì hàng năm; thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng công 

trình và thực hiện việc bảo trì theo kế hoạch đề ra, khắc phục kịp thời các tồn tại 

về chất lượng (nếu có) đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực theo quy định để 

thực hiện việc bảo trì, sửa chữa công trình. 

- Việc kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế, 

không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công 

trình xây dựng và trách nhiệm của các thầu tham gia hoạt động xây dựng về chất 

lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định 

tại Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 

phủ./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Phòng CS PCCC&CHCN – Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Website BLKKT; 

- Lưu VT, QHHTTNMT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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