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        UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Số: 69 /TB-SLĐTBXH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
            Phú Yên, ngày  27  tháng 8  năm 2020 

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Đền thờ liệt sĩ tỉnh Phú Yên 
 

Kính gửi:  

               - Sở Xây dựng Phú Yên; 

               - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

               - UBND thành phố Tuy Hòa; 

               - UBND phường 9; 

               - Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nghinh Phúc; 

               - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Phú Yên; 

                - Liên danh Công ty TNHH XD TM Phương Tuyền và Công ty 

TNHH Vĩnh Phong. 

 

       

 
 

I- THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên công trình: Xây dựng Đền thờ liệt sĩ tỉnh Phú Yên. 

2. Loại, cấp, quy mô công trình: 

- Loại công trình: công trình dân dụng cấp III. 

- Quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:   

 a)Phần xây lắp: 

- Khối nhà chính: Nhà cao 01 tầng, diện tích xây dựng = 317m2; mái lợp ngói mũi 

hài, khung dầm bê tông cốt thép, sơn giả gỗ; nền lát gạch Granite, bậc cấp lát đá 

Granite; tường xây gạch bê tông; tường trong nhà và ngoài nhà sơn nước có bả matic; 

cửa đi, cửa sổ bằng gỗ. Kết cấu: Khung bê tông cốt thép chịu lực; móng đơn bê tông 

cốt thép dưới cột; móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; móng tường đá chẻ. 

Trong nhà có hệ thống cấp điện đi ngầm; phòng cháy chữa cháy dùng các bình chữa 

cháy bằng bột và bằng khí CO2 cầm tay…  

- Nhà bia (02 nhà): Nhà cao 01 tầng, diện tích xây dựng = 117m2; mái lợp ngói 

mũi hài, khung dầm bê tông cốt thép, sơn giả gỗ; nền lát gạch Granite, bậc cấp lát đá 

Granite. Kết cấu: Khung bê tông cốt thép chịu lực; móng đơn bê tông cốt thép dưới cột; 

móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; móng tường đá chẻ. Trong nhà có hệ thống 

cấp điện đi ngầm; phòng cháy chữa cháy dùng các bình chữa cháy bằng bột và bằng 

khí CO2 cầm tay…  

- Nhà quản lý: Nhà cao 01 tầng, diện tích xây dựng = 97,8m2; mái bằng bê tông 

cốt thép bên trên lợp tôn chống nóng; nền lát gạch Granite, riêng khu vệ sinh lát gạch 

Ceramic chống trượt; tường xây gạch bê tông, riêng khu vệ sinh ốp gạch Ceramic cao 
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1,8m; tường trong nhà và ngoài nhà sơn nước có bả matic; cửa đi, cửa sổ bằng nhôm 

kính. Kết cấu: Khung bê tông cốt thép chịu lực; móng đơn bê tông cốt thép dưới cột; 

móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; móng tường đá chẻ. Trong nhà có hệ thống 

cấp điện, cấp thoát nước đi ngầm; phòng cháy chữa cháy dùng các bình chữa cháy bằng 

bột và bằng khí CO2 cầm tay…  

- Các hạng mục phụ trợ: San nền; cổng, tường rào; sân bê tông; bãi đậu xe; hồ 

nước; cây xanh; hệ thống hạ tầng kỹ thuật... 

b) Phần thiết bị: Gồm: Phù điều, bia điêu khắc, lư hương, hoa văn điêu khác, bàn 

thờ, khám thờ... 

* Chi tiết như hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. 

3. Tổ chức tư vấn khảo sát địa hình công trình: Công ty TNHH Khảo sát Đo 

đạc Phú Yên. 

4. Tổ chức tư vấn khảo sát địa chất công trình: Công ty TNHH Khảo sát Xây 

dựng Thế Kỷ. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nghinh Phúc. 

6. Đơn vị phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

7. Đơn vị giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Phú Yên. 

8. Đơn vị thi công: Liên danh Công ty TNHH XD TM Phương Tuyền và Công ty 

TNHH Vĩnh Phong. 

9. Địa điểm xây dựng: Khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, thành phố Tuy Hòa 

(cạnh bên 02 ngôi mộ tập thể phường 9, thành phố Tuy Hòa được công nhận di tích 

lịch sử cấp quốc gia). 

10. Diện tích đất bị thu hồi: 5.086,2m2. 

-Trong dự án: 4.497m2 

-Ngoài dự án: 589,2m2 

11. Tổng mức đầu tư                           : 14.700.801.061 đồng. 

Trong đó:    

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC : 1.833.668.000 đồng; 

- Chi phí xây dựng  : 9.248.444.877 đồng; 

- Chi phí thiết bị : 1.340.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án  : 249.891.413 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  : 918.648.837 đồng; 

- Chi phí khác : 247.173.919 đồng; 

- Chi phí dự phòng : 862.974.015 đồng. 

 

12. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (thuộc nguồn kinh phí pháp lệnh ưu đãi 

người có công) giai đoạn 2018-2020; 
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-Ngân sách tỉnh Phú Yên để bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 1.833.668.000 đồng, 

trong đó:  

  + Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020: 1.500.000.000 đồng; 

+ Nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2020: 333.668.000 đồng. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

        14. Các nội dung khác: Theo như hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình. 

II- THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

- Ngày khởi công: 27/8/2020.  

- Thời gian thi công: 120 ngày. 

Vậy, chúng tôi thông báo cho quý cơ quan biết./. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu Hồ sơ. 

 

 

                                            

 

 

                                      KT.GIÁM ĐỐC 

                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

                                     Võ Văn Binh 
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