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THÔNG BÁO 

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

các dự án đầu tư xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan 

Ngày 24/9/2019, đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan đã 

chủ trì cuộc họp thông qua phương án các dự án đầu tư xây dựng năm 2020 trên địa bàn 

huyện Văn Quan. Tham dự có Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

huyện; Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Lãnh đạo UBND thị trấn Văn Quan, 

Lãnh đạo UBND các xã: Khánh Khê, xã Tràng Các, Đại An; Lãnh đạo các phòng: Giáo 

dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ Tầng, Văn hóa và Thông tin huyện; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện; đại diện các Công ty: Cổ phần Tư vấn Xây dựng Trung Sơn, Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Hà 

Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Nam, Công ty Cổ phần 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 ý kiến thảo luận 

của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn. Đồng chí Lương Mai Tú, 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 Xây dựng Trung Sơn: 

- Công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Lương Văn Tri: Thiết kế nhà 3 gian, kiến trúc 

mang nét văn hóa của dân tộc Tày, vị trí thẳng theo đường lên từ UBND xã có khuôn viên. 

- Thiết kế lại mặt bằng tổng thể Nhà Văn hóa Trấn Ninh, đưa vị trí Nhà Văn hóa ra 

phía sau Trụ sở UBND xã. 

- Công trình mặt Sân vận động và Trung tâm huyện Văn Quan: Thiết kế kết cấu 

mặt sân, thoát nước và đường chạy, BTXM đường từ các vị trí cổng vào đến đường chạy. 

Tổng mức đầu tư dưới 04 tỷ đồng. 

- Công trình nhà khách Huyện ủy: Chưa thiết kế nhà khách. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thành Nam: 

- Công trình Nhà Văn hóa xã Đại An: Thiết kế Nhà Văn hóa và các phòng chức 

năng hợp khối chữ L, Nhà Văn hóa cách Trụ sở UBND xã 3,5m. Thiết kế thoát nước Nhà 

Văn hóa và Trụ sở UBND xã đấu nối vào rãnh thoát nước đã có sẵn bên ngoài hàng rào 

tiếp giáp với nhà dân. 

3. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Mỹ Hưng: 

- Công trình Nhà Văn hóa xã Khánh Khê: Thiết kế hình chữ L, các phòng chức 

năng đặt giữa Nhà Văn hóa và Trụ sở UBND xã, hành lang các phòng chức năng thông 

với hành lang Trụ sở và Nhà Văn hóa. 

4. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn: 

 Công trình Cải tạo, sửa chữa đường từ trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các 

- huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan: UBND huyện Văn Quan dừng triển khai thực hiện 
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để Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đưa công trình vào dự án đường từ Xuân Long, 

huyện Cao Lộc. 

5. Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hà Minh: 

- Công trình xây dựng Nhà hành chính Trường Tiểu học 1 Thị trấn Văn Quan: 

Thiết kế nhà 2 tầng hình chữ L, gồm các phòng hành chính và 05 lớp học, cầu thang đặt ở 

vị trí trung tâm hình chữ L để tiện cho việc đi lại, thiết kế thêm phòng vệ sinh cho học 

sinh đặt ở vị trí tiếp giáp với nhà lớp học 2 tầng cũ. Cải tạo 3 phòng học cũ thành các 

phòng học chức năng. Thiết kế đường dốc giữa hai cấp sân ô tô đi được, bậc lên xuống ở 

hai bên đường dốc. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trấn Ninh xem xét khu đất phía góc đằng sau 

Trụ sở UBND xã (Phía tây bắc nhà Trụ sở), nếu là đất của dân đang quản lý sử dụng có 

thể thu hồi để bố trí tổng thể mặt bằng Nhà Văn hóa Trấn Ninh. 

- Công trình cải tạo chỉnh trang vỉa hè đường Lương Văn Tri (đoạn từ Trung tâm Y 

tế đến UBND huyện): Đồng ý với phương án thiết kế của Ban QLDA đưa ra, chọn gạch lát 

vỉa hè là gạch Terrazzo màu đỏ. Ban QLDA phối hợp với các đơn vị liên quan để thống 

nhất phương án xây dựng để đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật đang triển khai. 

- Đề xuất thu hồi đất sau nhà công vụ tiếp giáp với đường vào nhà dân. Gộp khu 

đất Liên đoàn lao động, Nhà công vụ và khu đất được thu hồi để mở rộng sân Huyện ủy, 

xây lại nhà bảo vệ Huyện ủy sang góc vườn đào, làm lại đường vào khu nhà dân theo 

hướng đường vào khu đất Liên đoàn lao động.  

Trên đây là Thông báo kết luận Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua 

phương án các dự án đầu tư xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, KT&HT, Văn hóa & TT, 
GD&ĐT; 

- Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm VH, TT&TT; 

- UBND Thị trấn, UBND các xã: Đại An; Khánh Khê; 
Tràng Các; 

- Các Công ty: Cổ phần Tư vấn Xây dựng Trung Sơn, Cổ 

phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn, TNHH 
MTV Tư vấn và xây dựng Hà Minh, Đầu tư và Phát triển 

Thành Nam; Tư vấn đầu tư và xây dựng Mỹ Hưng; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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