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V/v thẩm tra Tờ trình số  
2625/TTr-SGDĐT ngày 15/10/2018 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi thẩm tra Tờ trình số 
2625/TTr-SGDĐT ngày 15/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê 
duyệt đầu tư hạng mục phòng chống mối Dự án đầu tư các phòng học thuộc 
Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-
2020 tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung phòng chống 
mối cho các công trình thuộc dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình 
kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng 
Sơn kèm theo Tờ trình số 2625/TTr-SGDĐT ngày 15/10/2018 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về tiêu chuẩn định mức áp dụng trong phòng chống mối có sự sai 
khác với kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại văn bản số 974/SXD-QLXD 
ngày 31/08/2018, dẫn tới có thể làm sai lệch nội dung dự án và dự toán của hạng 
mục như: Theo Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo thì xử lý hào phòng mối 
bên ngoài công trình tại huyện Chi Lăng xử lý với định mức: 5l/m2 nhưng Sở 
Xây dựng đã thẩm định với định mức 8 lít/m hào tương đương 2,6 lít/lỗ thuốn; 
xử lý hào phòng mối bên trong công trình tại huyện Chi Lăng, theo Tờ trình xử 
lý với định mức: 3l/m2 nhưng đã thẩm định với định mức: 05 lít/m hào tương 
đương 1,6 lít/lỗ thuốn; xử lý phòng mối nền công trình, theo Tờ trình thì định 
mức xử lý: 5 lít/m2 (Riêng huyện Chi Lăng xử lý với định mức 3l/m2), nhưng đã 
thẩm định với định mức xử lý: 03 lít/m2; xử lý phòng mối tường công trình, Tờ 
trình ghi định mức xử lý: 2 lít/m2 (Riêng huyện Chi Lăng xử lý với định mức 
1l/m2), nhưng Sở Xây dựng đã thẩm định với định mức xử lý là: 01 lít/m2. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra rà soát, 
giải trình rõ các nội dung trên để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 
định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 
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