
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1104/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm  2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận công trình xây dựng đạt

Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ
Xây dựng Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công trình chất lượng cao và kết quả kiểm tra, đánh giá
của Đoàn công tác Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công
trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận công trình Nhà ở liền kề Hoàng Gia (bao gồm 06 khối
nhà: QB0, QB1, QB2, QB3, KB1 và KB2) thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở
cao cấp The Empire đạt Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao đợt 2 năm
2017. Thông tin chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây
dựng, Thủ trưởng đơn vị đăng ký công trình xây dựng chất lượng cao có tên tại Phụ
lục kèm theo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Quang Hùng



PHỤ LỤC
Danh mục các công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao Đợt 2 năm 2017

(Kèm theo Quyết định 1104 /QĐ-BXD ngày 24 /10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT Tên công trình Địa điểm
xây dựng Các chủ thể tham gia xây dựng công trình Đơn vị đăng ký

1

Nhà ở liền kề Hoàng
Gia (bao gồm 06 khối
nhà: QB0, QB1,
QB2, QB3, KB1 và
KB2) thuộc dự án Khu
nghỉ dưỡng và nhà ở
cao cấp The Empire

Lô đất HH, tổ 53
đường Trường
Sa, phường Hòa
Hải, quận Ngũ
Hành Sơn, thành
phố Đà Nẵng

a) CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng
Thành Đô
b) TVQLDA: Ban Quản lý dự án - Công ty Cổ phần Đầu tư
Phát triển và Xây dựng Thành Đô.
c) TVTK:
- Thiết kế phần kiến trúc: Công ty Cổ phần Fresh House.
- Thiết kế phần kết cấu, cơ điện: Tổng công ty Tư vấn xây
dựng Việt Nam (VNCC).
d) TVGS: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và
Kiểm định xây dựng CONINCO.
e) Nhà thầu thi công:
- Thi công phần cọc, móng, kết cấu thân: Công ty Cổ phần Xây
dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình.
- Thi công phần hệ thống kỹ thuật trong công trình: Công ty Cổ
phần Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn.
- Thi công phần hoàn thiện:  Công ty Cổ phần Thành Quân.

Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát
triển và Xây
dựng Thành Đô
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