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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban nghiệm thu và nhận bàn giao công trình Cải tạo nền 

nhà xưởng thực hành của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

 

 Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Hợp đồng số         /2016/HĐ-XD ngày 12/12/2016 giữa Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Đặng Tiến 
về việc thi công xây dựng toàn bộ công trình Cải tạo nền nhà xưởng thực hành của 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Công văn số 03CV/2017 ngày 24/3/2017 của Công ty TNHH Xây 
dựng – Thương mại Đặng Tiến về việc đề nghị nghiệm thu công trình đưa vào sử 
dụng, 

Xét đề nghị của các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính - Quản trị và phòng 
Tài vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay, thành lập Ban nghiệm thu và nhận bàn giao công trình Cải tạo nền 
nhà xưởng thực hành của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận do TNHH Xây 
dựng – Thương mại Đặng Tiến thi công, gồm các ông (bà) có tên sau:  

 1. Trưởng ban: Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng. 

 2. Phó Trưởng ban 

 - Ông Võ Minh Hoàng, Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị; 

 -  Bà Cao Thị Thu Huyên, Trưởng phòng Tài vụ. 

 3. Thư ký: Ông Bùi Văn Chiến, Chuyên viên Hành chính - Quản trị. 

 4. Các ủy viên 

 - Ông Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Kỹ thuật. 

 - Ông Trần Văn Châu, Trưởng Ban thanh tra nhân dân.  

Điều 2. Ban nghiệm thu và nhận bàn giao công trình Cải tạo nền nhà xưởng 
thực hành, có trách nhiệm: 
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- Đánh giá và nghiệm thu công trình theo đúng thực tế về số lượng, quy cách 
vật tư được lắp đặt theo dự toán đã được duyệt và chất lượng, mỹ quan của công 
trình. 

- Ký nhận hiện trạng các vật tư kèm theo thuộc công trình và lập báo cáo 
trình Hiệu trưởng các vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có). 

Điều 3. Thời gian nghiệm thu và nhận bàn giao bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút 
ngày 03/4/2017. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ban nghiệm thu và tiếp nhận bàn giao tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm 
vụ. 

Điều 5. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, phòng Tài vụ, 
khoa Kỹ thuật và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                   
- Như Điều 5; 
- Ban Giám hiệu; 
- Công ty TNHH XD - TM Đặng Tiến; 
- Lưu: VT, HCQT, TV. 

                          HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

                         Nguyễn Thanh Tâm 
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