
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 821/UBND-BQLDA 

V/v yêu cầu sửa chữa khắc phục 

hạng mục công trình trong thời 

gian bảo hành, công trình: 

Trường Mầm non xã Văn An, 

huyện Văn Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 13 tháng 8  năm 2019 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thuận Thiên. 

      (Công văn Đôn đốc lần cuối). 

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm 

non xã Văn An; 

Căn cứ Hợp đồng số 01/2017/HĐ-XD ngày 25/11/2017 giữa Ban QLDA 

đầu tư xây dựng huyện Văn Quan và Công ty TNHH MTV Thuận Thiên về việc 

thi công xây dựng công trình: Trường Mầm non xã Văn An, huyện Văn Quan; 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sửa 

dụng ngày 31/01/2019; 

Căn cứ Biên bản hiện trường ngày 12/6/2019 về việc kiểm tra hiện trạng 

công trình và xác định khối lượng, nguyên nhân các hạng mục hư hỏng tại công: 

trình Trường Mầm non xã Văn An, huyện Văn Quan; 

Căn cứ Công văn số 228/BQLDA ngày 12/6/2019 về việc yêu cầu sửa chữa 

khắc phục hạng mục công trình trong thời gian bảo hành, công trình: Trường Mầm 

non xã Văn An, huyện Văn Quan; 

Căn cứ Công văn số 290/BQLDA ngày 15/7/2019 về việc yêu cầu sửa chữa 

khắc phục hạng mục công trình trong thời gian bảo hành, công trình: Trường Mầm 

non xã Văn An, huyện Văn Quan. 

Ngày 15/7/2019 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan đã có Công 

văn số 290/BQLDA (Công văn đôn đốc lần 2 gửi Công ty TNHH MTV Thuận  

Thiên) về việc yêu cầu sửa chữa khắc phục hạng mục công trình trong thời gian 

bảo hành. Trong đó yêu cầu Công ty TNHH MTV Thuận Thiên sửa chữa, khắc 

phục các hạng mục thi công đã bị hư hỏng trong thời gian bảo hành, thời gian hoàn 

thành xong trước ngày 26/7/2019. 

Tuy nhiên qua đôn đốc, kiểm tra. Đến nay phía Công ty TNHH MTV Thuận 

Thiên vẫn chưa nghiêm túc thực hiện các công việc theo yêu cầu. 

Vì vậy, sau khi nhận được Công văn này UBND huyện Văn Quan yêu cầu 

Công ty TNHH MTV Thuận Thiên khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hạng mục 

công trình với các nội dung sau: 

1. Tiến hành sửa chữa khắc phục lại sân trường do bị hỏng. 



 

2.  Lát lại nền nhà lớp học tại các vị trí bị phồng.  

3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị vệ sinh đã bị hỏng. 

4. Sửa chữa khắc phục bể tự ngấm (do hiện nay toàn bộ nước trong bể tự 

ngấm đều chảy hết ra vườn nhà dân phía tường sát bể tự ngấm, nước chảy thành 

dòng với lượng nước lớn gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hộ dân ngay 

phía sau Trường Mầm non). Và một số các công việc khác đã được thông báo 

trong quá trình kiểm tra. 

Thời gian sửa chữa, khắc phục xong trước ngày 16/8/2019. 

UBND huyện Văn Quan yêu cầu Công ty TNHH MTV Thuận Thiên nghiêm 

túc thực hiện ./.  

 
 Nơi nhận: 
 - Như trên (T/h); 

 - TTHU; TT HĐND huyện; 

 - CT; các PCT UBND huyện; 
 - Lưu: VT; Ban QLDA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Lương Mai Tú 

 


