
BỘ XÂY DỰNG  
 

Số: 791/Qð-BXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  12  tháng  8  năm  2016    

       

QUYẾT ðỊNH  
Về việc công nhận công trình ñạt  

Giải thưởng Công trình chất lượng cao ñợt 1 năm 2016 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2013/Nð-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-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 ñịnh Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Hồ sơ ñăng ký công trình chất lượng cao và kết quả kiểm tra, ñánh giá 
của ðoàn công tác Cục Giám ñịnh nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; 

Căn cứ Biên bản họp Hội ñồng xét thưởng ngày 5 tháng 8 năm 2016; 

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

QUYẾT ðỊNH : 
 

ðiều 1. Công nhận các công trình ñạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao 
ñợt 1 năm 2016 theo Phụ lục ñính kèm Quyết ñịnh này. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Cục trưởng Cục Giám ñịnh nhà nước về chất lượng công trình xây 
dựng, Thủ trưởng ñơn vị ñăng ký công trình 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 ñịnh này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như ðiều 3; 
- Bộ trưởng (ñể b/c); 
- Các thành viên Hội ñồng; 
- Website Bộ Xây dựng; 
- Lưu: VT, Cục Gð. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

(ñã ký) 

 
Lê Quang Hùng 



PHỤ LỤC 
Danh mục các công trình ñạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao ðợt 1 năm 2016 

(Kèm theo Quyết ñịnh 791/Qð-BXD ngày 12/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Về việc công nhận công trình ñạt Giải thưởng công trình chất lượng cao ñợt 1 năm 2016) 

  

STT Tên công trình ðịa ñiểm  
xây dựng 

Các chủ thể tham gia xây dựng công trình ðơn vị ñăng ký 

   1  

Hội trường và 
Nhà làm việc 

Công an Thành 
phố Hà Nội 

 

Số 83-85 Trần 
Hưng ðạo, Q. 
Hoàn Kiếm, 
TP. Hà Nội 

 

a) CðT:  Công an Thành phố Hà Nội. 
b) TVTK : Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng TTA Partners. 
c) TVGS: Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm 
ñịnh Xây dựng (CONINCO). 
d) Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và 
Thương mại Gia Lâm - Công ty Cổ phần Thương mại công nghiệp Thủ 
ðô - Công ty TNHH Vương My. 

Công ty Cổ phần 
Xây dựng và 
Thương mại 

Gia Lâm 

   2  

Cơ sở I Trung 
ñoàn Cảnh sát cơ 
ñộng Công an 
Thành phố Hà 

Nội 
 

54B Trần 
Hưng ðạo, 
Quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà 
Nội 

 

a) CðT:  Công an Thành phố Hà Nội. 
b) TVTK : Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC). 
c) TVGS: Công ty Cổ phần  TEXO Tư vấn và ðầu tư. 
d) Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia 
Lâm. 

Công ty Cổ phần 
Xây dựng và 
Thương mại 

Gia Lâm 
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