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Nam Mô VÔ THƯỢNG TÔN PHẬT 

Nam Mô PHÁP TẠNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT 

 

PHÁP TẠNG PHÂT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN ĐẠI DIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2021/BĐD-PTPGVN Ninh Ích , ngày 8 tháng 5 năm 2021 

 

 

 

THÔNG BÁO NỘI BỘ 

SỬA CHỮA ĐƯỜNG VÀ HÀNG RÀO CƠ SỞ A-ĐỀ 

 

Kính thưa tất cả Quý Chân Phật tử Pháp Tạng, từ ngày khánh thành cơ sở 

thờ tự tại Rừng A-Đề, 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi 2019 đến nay đã gần 2 năm , nhìn 

chung vẫn duy trì được sạch sẽ tốt đẹp, cây cối hoa cảnh vẫn tươi tốt, mọi sự tổn 

hại do thiên nhiên đều được khắc phục.  

Những ngày gần đây, do chính quyền xã Ninh Ích đã tu bổ nâng cấp con 

đường xi măng trước chùa được mở rộng thêm mỗi bên 01
m 

(một mét) nữa và 

nâng cao mặt đường lên cao hơn 20
cm

, mặt đường mới làm cao hơn nền cũ một 

khoảng khá cao, làm cho lối đi vào chùa bị gián đoạn cấp bậc, phải bắt ván xe 

máy mới lên xuống được, xe ô tô chưa vào sân chùa được, lề đường thoát nước 

và hố ga thu nước cũng phải làm lại mới sử dụng hiệu quả. Do đó Ban Đại diện 

xin thông báo đến Quý Vị Chân Phật tử Pháp Tạng được biết, cùng nhau đưa ra 

phương án khắc phục sửa chữa lại để xe cộ vào ra tiện lợi cũng như giải quyết 

thoát lũ thu gom nước mưa trong mùa mưa bão sắp tới. 

Theo đó, Kinh phí dự kiến thực hiện các hạng mục sửa chữa đường và 

hàng rào tại cơ sở A-ĐỀ:  

52.500.000 đồng (năm mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng) 

(Bảng Dự toán của đơn vị thi công đính kèm) 

Để nắm rõ hơn tình hình thực tế, xin Quý Vị liên hệ với ông Pháp Đôi, 

điện thoại: 091.728.4767 hoặc ông Tâm Đúng điện thoại: 090.255.9443 có 

chuyên môn kỷ thuật xây dựng trước đây và số điện thoại của ông Tâm Hứa:  

097.647.2266 phụ trách việc thiết kế dự toán lên phương án sửa chữa, là đơn vị 

thi công công trình Cơ sở thờ tự Pháp Tạng năm 2019. 

Vậy xin thông báo đến Quý Vị Chân Phật tử Pháp Tạng được biết, tự 

nguyện phát tâm chung sức vào Chương trình này, để A-Đề được hoàn chỉnh tốt 
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đẹp hơn. Quý Vị phát tâm ủng hộ về tài chính xin liên hệ với ông Tạng Hưng 

(điện thoại: 0906.536.476) có tài khoản để theo dõi sổ sách. Công trình có tính 

cấp bách, phải hoàn thiện xong trước khi Chính quyền xã làm tới phần lề đường 

(xã làm phần lề đường đổ đất chớ không tráng xi măng). Do vậy xin Quý Vị phát 

tâm liên hệ trong khoảng từ nay đến hết ngày 20/5/2021 để Ban Đại diện có cơ 

sở triển khai các hạng mục theo thứ tự ưu tiên tuỳ tình hình tài chính. 

Mong được công trình hoàn thiện sớm, kịp trước Đại Lễ 18/5 Bát Đại Niết 

Bàn của Đức Vô Thượng Tôn Phật, dâng trình phẩm công đức của Quý Vị. 

Nam mô VÔ THƯỢNG TÔN PHẬT Chứng Giám./. 

 

Nơi nhận: 

Tứ chúng Pháp Tạng và các 

Pháp bảo địa phương. 

 

TM. Ban Đại diện Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam 

TRƯỞNG BAN 

 

 TẠNG NGUYÊN - Nguyễn Hữu Lịnh 

Ghi chú:  Các hình ảnh thực trạng nền đường và hố ga 

 



STT Nội dụng công việc Đơn vị KL ĐG Thành tiền Ghi chú

1 Đệm đá mi dày 10cm lớp dưới m3 25 250.000             6.250.000             

2 Bê tông thương phẩm M250 m3 25 1.250.000          31.250.000           

3 Nhân công thi công gói 1 10.000.000        10.000.000           

4

Đục lớp bê tông cũ khu vực cổng 

để kết nối với lớp bê tông cũ và hố ga 

cũ

ca 1 2.500.000          2.500.000             

5
Thi công lại hố ga, 

mua lắp hố ga mới kích thước 600x600
cái 1 2.500.000          2.500.000             

52.500.000           

Kính gửi: BAN ĐẠI DIỆN PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ

TỔNG CỘNG

(Năm mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)

Ghi chú:

Kích thước thi công tạm tính : 180m x 1,4 m x 0,2m



Kết cấu lề đường phương án 1: 10cm lớp dưới đệm đá mi + 10cm lớp trên đổ bê tông đá 1x2 M250

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2021

ĐẠI DIỆN

Tâm Hứa

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Tâm Hứa - 097 647 2266

Trân trọng!




