
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:  2798  /SXD-QLXD 

V/v rà soát báo cáo các nhà thầu 

chưa thực hiện hết trách nhiệm trong 

hoạt động xây dựng. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày   23     tháng   9    năm 2015 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại 

Thông báo kết luận số 117/TB-VPUB ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố - Lê Hùng Dũng tại cuộc họp về công tác giải ngân vốn 

trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA; Thông 

báo 304/TB-VPUB ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố - Lê Hùng Dũng tại buổi họp sơ kết công tác xây dựng cơ bản. 

Sở Xây dựng đã cùng với các Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố, 

các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) rà soát 

danh sách các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn trong thời gian vừa qua chưa 

thực hiện hết trách nhiệm của mình (đính kèm danh sách). 

Đồng thời Sở Xây dựng thông báo danh sách các nhà thầu lên trang 

website của Sở (http://cantho.gov.vn/wps/portal/soxd) để các tổ chức, cá nhân 

hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TPCT (báo cáo); 

- BGĐ Sở XD (báo cáo; 

- P.TTXD (để phối hợp); 

- Lưu VT, QLXD. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Nhân 



DANH SÁCH 

(Đính kèm Công văn số  2798  /SXD-QLXD ngày  23   tháng   9   năm 2015) 

STT TÊN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN GHI CHÚ 

Đơn vị tư vấn giám sát bị chưa làm tròn nhiệm vụ bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng 

1 Công ty TNHH Tư vấn kiểm định và xây 

dựng Long Giang 

Gói thầu số 6, số 8- Dự án Kè sông 

Cần Thơ 

Công văn số 

233/BQLDA ngày 

04/3/2015 của Ban Quản 

lý dự án Dầu tư xây 

dựng thành phố; Công 

văn số 525/BQLDA-KH 

ngày 27/4/2015 của Ban 

Quản lý Dự án thành 

phố. 

2 Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông 

Quảng Nam 

Gói thầu số 7 - Dự án Kè sông Cần 

Thơ 

Đơn vị tư vấn quản lý dự án thực hiện chưa hết trách nhiệm 

1 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây 

dựng Thành Công 

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần 

Thơ 

Theo Thông báo 

304/TB-VPUB ngày 

25/8/2015 của Văn 

phòng Ủy ban nhân 

thành phố. 
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