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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi  
kiểm tra tình hình thực hiện công trình xây dựng các phòng học tại huyện 
Bình Gia, 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 
 

Ngày 12/3/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi 
kiểm tra tình hình thực hiện công trình xây dựng các phòng học tại huyện Bình 
Gia 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. Tham dự đoàn 
kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Bình Gia, đại diện 
các doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án. 

Sau khi kiểm tra thực địa các công trình, nghe chủ đầu tư báo cáo tình 
hình thực hiện Dự án, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 
2017 - 2020 tỉnh Lạng Sơn là một trong các công trình, dự án trọng điểm của 
tỉnh, được lãnh đạo UBND tỉnh hết sức quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh ghi nhận 
Chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, xã và các đơn vị tham 
gia thực hiện dự án trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao, một số nhà thầu đã tích cực triển khai thi công đã 
xong phần thô, đang hoàn thiện để sớm đưa công trình vào sử dụng; công tác 
giải ngân được thực hiện nhanh chóng... Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay xét 
về tổng thể tiến độ triển khai Đề án đã bị chậm, nếu không triển khai tích cực sẽ 
không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành trong tháng 8/2019 để kịp đưa vào sử 
dụng đầu năm học mới 2019 - 2020, do một số nguyên nhân như: Chủ đầu tư 
chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, chưa bám sát tiến độ triển khai Dự án, để 
một số nhà thầu tư vấn lập hồ sơ khảo sát, thiết kế công trình chất lượng còn hạn 
chế, chưa sát với yêu cầu thực tế dẫn đến trong quá trình thi công có sự thay đổi 
thiết kế ở một số hạng mục; công tác đấu thấu lựa chọn nhà thầu thực hiện 
chậm; ở một số huyện còn chưa quan tâm đúng mức công tác giải phóng mặt 
bằng (thiếu diện tích, thay đổi vị trí, địa điểm...); nhiều nhà thầu thi công chưa 
chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp, còn vin cớ thời tiết không thuận 
lợi; việc hoàn trả tạm ứng và thanh toán khối lượng rất chậm… 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư và 
các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 
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1. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu xây lắp tổ chức thi công đối với tất cả các  
điểm trường chưa triển khai ngay trong tháng 03/2019. Yêu cầu các nhà thầu thi 
công tập trung vật liệu, nhân lực, máy móc thi công để đẩy nhanh tiến độ thi 
công công trình; tranh thủ thời tiết thuận lợi, có phương án tập kết đủ vật liệu 
xây dựng tại các điểm trường có đường giao thông khó khăn (đường đất, dốc, 
trơn trượt...) để có thể chủ động thi công khi thời tiết không thuận lợi. 

2. Các chủ thể tham gia quản lý dự án, tư vấn giám sát nâng cao trách 
nhiệm, giám sát thường xuyên, liên tục hệ thống đảm bảo chất lượng công trình.  
Tăng cường sự giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể, cộng đồng dân cư, các cơ quan thông tin đại chúng và đơn vị trực tiếp sử dụng 
công trình trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

3. Hạng mục chống mối: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, các đơn 
vị có liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ quy trình phòng chống mối cho các 
công trình, thanh toán khối lượng theo đúng thực tế thi công. UBND tỉnh sẽ xem 
xét cụ thể, chuyên đề về hạng mục chống mối này. 

4. Đối với các công trình phụ trợ không có trong Đề án như: Nhà bếp, nhà 
vệ sinh, hệ thống nước sinh hoạt...: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND 
các huyện rà soát kỹ nhu cầu để có kế hoạch lồng ghép nguồn vốn các đề án, 
chương trình hoặc đầu tư bổ sung từ nguồn ngân sách huyện, nguồn xã hội hóa 
(tài trợ của doanh nghiệp, đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh...) và các 
nguồn lực khác để bảo đảm các hạng mục công trình hoàn thành đồng bộ, đủ điều 
kiện đưa vào sử dụng ngay, phát huy tốt hiệu quả đầu tư. 

5. Yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư và đơn vị sử dụng tiếp 
tục rà soát, điều chỉnh các bất cập trong thiết kế, thi công của từng công trình 
cho phù hợp với thực tế yêu cầu sử dụng; các nhà thầu, tư vấn cần chủ động 
hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan. 

6. Đối với các gói thầu thi công xây lắp quy mô các công trình không lớn, 
kết cấu đơn giản, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thương thảo lại hợp 
đồng với các nhà thầu thi công để điều chỉnh lại tiến độ thực hiện, mốc thời gian 
hoàn thành tổng thể Đề án cơ bản trong tháng 8 năm 2019 để đưa vào sử dụng. 

7. Nhà thầu thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm 
bảo chất lượng, đảm bảo an toàn trong thi công, giữ gìn vệ sinh môi trường; lập 
đầy đủ các hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định 
và phù hợp với thời gian thi công thực tế tại công trường; thực hiện báo cáo về 
chất lượng công trình nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian. Thực hiện việc hoàn 
trả kinh phí tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định. 

8. UBND các huyện chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các trường lập hồ sơ xin 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện công tác quản lý đất đai 
theo quy định. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện chỉ đạo các nhà trường cần 
giáo dục các em học sinh một số kỹ năng, thói quen bảo vệ môi trường, nếp 
sống vệ sinh, ngăn nắp, gọn gàng, tiết kiệm, tích cực trồng hàng rào cây xanh, 
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bài trí cảnh quan, làm cho môi trường xanh- sạch - đẹp. 

10. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án theo chức năng, 
nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách chủ động phối hợp chặt chẽ với 
Chủ đầu tư, UBND các huyện để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc tiến độ, chất lượng 
công trình; phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo 
các nội dung vượt thẩm quyền. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành theo QĐ số 1623/QĐ-UBND; 
- UBND các huyện; 
- Các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công xây lắp; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
                 Hoàng Văn Quý 
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