
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 96/TB-UBND 

 

Phường Hà Huy Tập, ngày 17 tháng 9 năm 2020 
 

THÔNG BÁO  

V/v chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu: XL.01 - Xây dựng cơ sở vật chất 

Trường Tiểu học Hà Huy Tập (hạng mục: Sân bóng đá mini) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Đại Phát HT 

  

 Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 08/2019/HĐXD ngày 06/12/2019 

giữa UBND phường Hà Huy Tập (Chủ đầu tư) với Công ty Cổ phần xây dựng và 

thương mại Đại Phát HT (nhà thầu) về việc thi công gói thầu: XL.01 - Xây dựng cơ 

sở vật chất Trường Tiểu học Hà Huy Tập (hạng mục: Sân bóng đá mini). Trong đó 

thời gian thi công là 30 ngày, khởi công từ ngày 07/12/2019 và hoàn thành ngày 

07/01/2020. Tuy nhiên đến nay nhà thầu vẫn không tổ chức thi công hoàn thành 

công trình để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ. Chủ đầu tư đã gửi văn bản 

cho gia hạn lần 01 đến ngày 10/4/2020; lần 2 đến ngày 30/6/2020 và lần 3 đến ngày 

13/9/2020 và nhiều lần liên lạc điện thoại cho nhà thầu nhưng vẫn không thực hiện. 

Hiện tại Chủ đầu tư cũng không liên hệ được với nhà thầu thi công. 

 Căn cứ khoản 6 Điều 13 Hợp đồng thi công thi công gói thầu: XL.01 - Xây 

dựng cơ sở vật chất Trường Tiểu học Hà Huy Tập (hạng mục: Sân bóng đá mini) 

UBND phường thông báo chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với Công ty Cổ phần 

xây dựng và thương mại Đại Phát HT từ ngày 08/10/2020 (sau 21 ngày kể từ ngày 

17/9/2020). 

 Lý do: Nhà thầu không thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết làm ảnh 

hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của công trình. 

 Giao Ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám 

sát tổ chức nghiệm thu phần khối lượng công việc nhà thầu đã thực hiện và tham 

mưu thanh lý hợp đồng với nhà thầu theo quy định./.  

Nơi nhận:             
- Như kính gửi; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- T
2
 Đảng ủy, T

2
 HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT. UBND phường; 

- Chủ tịch UBMTTQ phường;   

- Công chức: Địa chính-XD; TCKT;  

- Lưu: VP-UBND. 
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