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S6:051. /BQLDSDT-QLDA1 Thành pM H C'hI Minh, ngàyJ thángcnam 202.0 

V thông tin khiu ni tai  khoâng dAt trng 
gân khu vrc Depot ngày 09/5/2020 thuc 
gOi thâu so 2, dij an Xây drng tuyên dung 
sat do thj sol, tuyên Ben Thãnh - Suôi Tiên. 

KInh gui: Uy ban nhân dan thành ph& KHAN I 
Lien quan dn sir vic ma báo chI dã dua tin v khiu ni tti khu c 

depot thuc gói thu CP2, thuc d1r an Xây dirng tuyên du&ng sat do thj s 1, 
tuyn Bn Thânh — Suôi Tiên vào ngày 09 tháng 5 nm 2020, Ban Quan l Duing 
st do thj xin báo cáo ni dung sir vic nhtr sau: 

• Dja dim sir vic: Khoãng dAt trng gAn khuviic Depot cüa dr an xây d%rng 
tuyn Du?mg s.t do thj so i, tuyên Ben Thành-Suôi Tiên, tai  Phu&ng Long BInh, 
qun 9, thuc gói thâu so 2 (Xây dirng doan  di trén cao và các nhà ga, Depot). 

• Tng thAu: Lien danh Sumitomo - Cienco6 (SCC). 

• Nhà th&u phii chinh: Cong ty GS E&C (GS) (k kt Hçp dng Thu ph 
trirc tip vi Tong thâu). 

• Nhà thAu ph'ii thi cong phAn din cho khu we depot, 3 nhà ga loai B, C, D 
và 4 tram  bin áp là cOng ty LITHACO (Cong tyco phn din Lien Thành) là thu 
phi cp 2. (LITHACO k hcip dông vâi nhà thâu phii chInh GS vào tháng 9 nm 
2017). Do do theo quy djnh Pháp lut và quan h Hçip dOng, Ban Quãn l thrô'ng 
st do th (Chü du ttr không có quan h Hçrp dng vó'i LITHACO. Các van äê 
do Nba thAu phi cAp 2 LITHACO gay ra thuc hoàn toàn trách nhim cüa Tong 
thâu SCC và Nhà thâu phii chInh GS. 

Tuy không ãnh huing dn tin d thi cong cüa dr an, nlnrng s1r vic khiu nai 
cUa LITHACO din ra vào ngày 09 tháng 5 näm 2020 dâ gay ânh hu&ng không tOt 
dn hInh ânh cüa Du an xây dirng tuyên Dtring sat do thj thãnh phô Ho Chi Minh, 
tuyên Ben Thành — SuOi Tiên clang trong giai do?n but tôc dê dat  miic tiêu hoàn 
thãnh thi cOng dua vào 4n hành, &rçic sij quan tam cUa dtr 1un. Do dO Ban Quãn 
1 DizOng sat do thj dâ có chi dao  cho Lien danh NJPT (Tu van giám sat — Dai din 
Chü dâu tu), Tong thâu SCC và Nhà thâu ph chInh GS nhanh chOng thrc hin các 
ni dung sau: 

- Yêu cAu Tng thu SCC và Nba thAu phii chinh GS giãi quy& dut dim sir 
vic vói LITHACO trên cci si tuân thU dUng các quy djnh và quy trmnh khiêu kin 
dã duqc quy djnh trong Hçip dông duçic k gitta các ben. 
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KT. TRII(JNG BAN 
PHO TRU'ONG BAN 

Y  BAN 
QiJAN LY 
UÔNG SA 
DO TEll 

Noi nhin: 
- Nhtr trén; 
- Sâ FIT!; 
- Trung tam Thông tin báo chi; 
- Ban QLDSDT: 

+LDB:TB,PTB; 
+ VP, PhOng KHHD, TCKT, 
± Ban QLDA1; 

-LizuVT.L 

- Yêu cu Lien danh NJPT (Tix vn giám sat), Tong thu SCC rà soát các cong 
vic dang duqc thrc hin b&i thâu phii cap 2 LITHACO hin dang bj gián doan, có 
bin pháp nhanh chóng tái khâi dng cong vic và day nhanh tiên d trithc ngày 15 
tháng 5 nm 2020 và Co báo cáo ye ni dung nay. 

- Yêu cu Lien danh NJPT, Tng th&u SCC và các Tng thu khác cüa dir an 
nhanh chóng tiên hành rà soát nàng lrc cüa các nhà thâu phii th'Cr cap trong dir an. 
Co bin pháp dam báo chat hrqng, tiên d các cOng vic duçic thirc hin b&i các nhà 
thâu phi nay nhãm dam bâo tiên d thirc hin gap n1t cüa Dix an. Nhanh chóng cO 
các bin pháp can thiêt theo dung quy djnh pháp 1ut và quy djnh Hçp dOng dã k 
kêt dê dam bão tôi da chat luçing, tiên d và hmnh ãnh cüa dir an, tránh dê xãy ra các 
sir vic tixcmg tir. 

Trên day là ni dung lien quan dn sir vic ma báo clif dã dwa tin v khiu nai 
ti khu vrc depot thuc gói thâu CP2, thuc dir an Xây dirng tuyên dthng sat dO thj 
sé, 1, tuyên Ben Thành — Suôi Tiên. Ban Quãn 1 Dixing sat do thj xin kInh báo cáo 
Uy ban nhân dan Thành  phO.I.2— 

*DInh kern: Cong van so UMRTLJ-CP2-0000-000-LTR-06558 ngày 
09/5/2020 cüa TOng tháu SCC báo cáo tlnh hInh dInh kern giái trinh cia Nhà thâu 
phy chmnh GSE&C. 
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