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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN QLDA ĐTXD KHU NHÀ Ở Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 CB, GV ĐHQG-HCM 
         

          Số 09/TB-BQLDA245              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO LẦN 01/2020 

VỀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẾN NGÀY 13/01/2020 

   
Tính đến ngày 13/01/2020, công trường Dự án 245 đã làm được các hạng mục sau 

đây: 
1. Đã nạo vét đất hữu cơ hình thành khuôn viên 17 tuyến đường.  

Trong khi song song với việc lu lèn nền nguyên thổ đạt độ chặt K90, đào móng, 

đóng cừ và đặt các hố ga cho các tuyến đường, thì đơn vị thi công đang tập trung 

hoàn thiện trước hai tuyến đường lớn nhất trong Dự án là đường số 15 và 16, 21... 

Đó là: hố ga: đóng cừ tràm dưới đáy, đệm cát, đặt tấm lót, đặt hố ga 600; cống: 

đào móng, đóng cừ, đệm cát, đặt tấm lót, đặt gối cống 600, đặt ống cống 600; lu 

lèn nền nguyên thổ, thi công rải vải địa; đắp nền, xử lý nền bị cao su, lu lèn nền 

đắp K95… 

2. Vật tư nhập về công trường: 

- Cừ tràm: nhập về công trường được kiểm tra, chọn lọc số lượng cây đạt yêu 

cầu kỹ thuật mới đem sử dụng, số cây không đạt thì trả lại nhà cung cấp chở 

ngay về. 

- Cát: nhập về công trường để đổ bê tông tấm lót bổ sung, đã thí nghiệm kiểm 

tra đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Ống cống: mua sẵn của Công ty Xây dựng Hùng Vương, đạt ISO 9001: 2008 

(đã được dùng tại các công trình tiêu biểu như: Đại lộ Đông-Tây, hạ tầng Phú 

Mỹ Hưng, đường đi bộ Nguyễn Huệ, kênh Nhiêu Lộc, v.v...). 

- Thép, vải địa kỹ thuật: đã kiểm tra, thí nghiệm tại phòng thí nghiệm đạt yêu 

cầu. 

3. Công tác kiểm tra, nghiệm thu: 

Căn cứ vào các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của Nhà nước, 

công tác kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo đúng quy chế, quy trình các 

công việc như sau: 

- Kiểm tra  số lượng cừ tràm đóng dưới đáy hố ga đường 15, 16, 17, 19, 21… 

- Kiểm tra lắp đặt tấm lót, gối cống, hố ga đường 15, 16 

- Kiểm tra độ chặt nền đường K90 các tuyến đường số 15, 16 

Để làm căn cứ tài liệu cho việc nghiệm thu sau này, mỗi hạng mục, công việc 
kiểm tra, nghiệm thu đều được lập biên bản, chụp hình, cắm biển ghi ký hiệu cụ 

thể, rõ ràng, ghi chi tiết nhật ký công trình.  
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRƯỜNG 
 

 
Cừ tràm Hố ga: G21-3 

 

 
Cừ tràm Hố ga: G21-4 
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Cừ tràm Hố ga: GQ-7 

 

Cừ tràm cống băng đường từ G19-21 đến G19-22  
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Cùng với việc ghi biên bản kiểm tra, nghiệm thu việc đóng cừ tràm 
đáy hố ga, sẽ chụp hình và cắm biển đánh dấu. 

 

 
Kiểm tra ống cống tại công trường 

 

 
Trải vải địa nền đường  
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Đặt hố ga 

 
 

 
 

Đoàn đi kiểm tra tại công trường 
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NHÂN DỊP NĂM MỚI 2020 DƯƠNG LỊCH ĐÃ TỚI 
 VÀ XUÂN CANH TÝ SẮP VỀ  

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY, CÔ VÀ NGƯỜI GÓP VỐN  
LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, 

AN KHANG, THỊNH VƯỢNG ! 
 

 
  

Trân trọng ./.  

Nơi nhận: 
- Website Dự án; 

- Website Công đoàn ĐHQG-HCM; 

- Ban GS, Ban Đại diện NGV; 

- Lưu VT. 

 

  

 


