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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế 

một số công trình xây dựng trên địa bàn huyện Văn Quan 

Ngày 21/9/2018, đồng chí Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch UBND huyện Văn 

Quan đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án thiết kế một số công trình xây dựng 

trên địa bàn huyện Văn Quan. Tham dự có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh văn 

phòng UBND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Yên Phúc; lãnh đạo các 

phòng: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và môi trường; 

Giám đốc và các nhân viên Ban QLDA đầu tư xây dựng; Chuyên viên phòng Kinh 

tế và Hạ Tầng; Đại diện các công ty: Công ty CP tư vấn xây dựng Lạng Sơn; Công 

ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Mỹ Hưng. 

Sau khi nghe các đơn vị tư vấn đưa ra các phương án thiết kế và   kiến thảo 

luận Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch UBND huyện kết luận, và chỉ đạo các 

đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Mỹ Hưng: 

- Công trình nhà văn hóa xã Tân Đoàn: Thiết kế theo phương án 2, các 

phòng chức năng để ra phía ngoài hướng cửa nhìn ra đường, sân khấu phía trong; 2 

cạnh của khối nhà đặt vào vị trí tường rào cũ phía sau và tường rào giáp nhà dân để 

tận dụng hết đất, lan can xây cao để thay thế tường rào. 

2. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn: 

- Công trình Trường Mầm non xã Yên Phúc: 

+ Phá dỡ toàn bộ các nhà cũ. 

+ Thiết kế nhà lớp học và các phòng chức năng trường Mầm non 3 tầng. 

+ Thiết kế nhà hành chính trường Mầm non 2 tầng. 

- Công trình Trường Tiểu học Yên Phúc: 

+ Xây dựng 01 khối nhà 3 tầng bao gồm các phòng chức năng và hành chính. 

- Thiết kế cổng giữa trường tiểu học và trường mầm non riêng biệt. 

- Công trình Trường Mầm non xã Tràng Sơn: Kết hợp giữa 2 nguồn vốn 

Kiên cố hóa trường học của Sở giáo dục và nguồn vốn của huyện. 

+ Thiết kế 01 khối nhà 02 tầng kết hợp kè chắn đất. 

+ Dự toán công trình tách chi phí của 2 nguồn vốn. 
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+ Đường vào chung 1 cổng, thiết kế bậc đi lên xuống. 

3. Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ 

Tầng, phòng Tài Nguyên và Môi Trường xử l  vi phạm về xây dựng nhà trước 

cổng trường Mầm non và trường Tiểu học xã Yên Phúc, kiên quyết yêu cầu gia 

đình vi phạm tự phá dỡ. Hoàn thành trong tháng 10/2018. 

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận:  
- CT; các PCT UBND huyện; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ Tầng; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng;       
- Phòng Giáo dục và Đạo tạo; 

- Phòng Tài nguyên và môi trường 

- UBND các xã: Yên Phúc, Tân Đoàn, Tràng Sơn; 

- Công ty CP tư vấn xây dựng Lạng Sơn; 
- Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Mỹ Hưng; 

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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