
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng  5  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận buổi kiểm tra thực tế nhu cầu đầu tư cải tạo, sửa chữa 

 cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 

 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

   

Ngày 27/4 và 09,10/5/2022, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở vật chất một số trường học trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tham dự cuộc kiểm tra có các đồng chí đại diện 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và 

Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án ĐTXD; Chuyên viên Văn 

phòng HĐND - UBND thành phố, Ban giám hiệu các trường học được kiểm tra. 

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực địa tại các trường mầm non, tiểu học, 

THCS trên địa bàn, nghe phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học 

báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự. Để triển khai, thực hiện 

tốt công tác tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất và các điều kiện chuẩn bị khai giảng 

năm học 2022 - 2023 đảm bảo theo yêu cầu trong tình hình hiện nay, đồng chí 

Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

1.1. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 

- Khẩn trương phối hợp với phòng Quản lý đô thị sớm hoàn thiện thủ tục 

đầu tư, triển khai thi công sớm đảm bảo tiến độ theo đặc thù của ngành giáo dục. 

Tổ chức rà soát toàn bộ các hạng mục cây xanh để đề xuất cắt tỉa, di chuyển, 

trồng mới đảm bảo an toàn trường học và phù hợp với không gian khuôn viên 

các nhà trường. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới 

đối với khối lớp 3 và lớp 7 năm học 2022-2023. 

- Chỉ đạo các nhà trường thường xuyên thực hiện tốt công tác dọn dẹp vệ 

sinh trường, lớp học, các công trình và khuôn viên cây xanh, đặc biệt là đối với 

nhà vệ sinh học sinh cần thường xuyên được bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, đảm 

bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn cho học sinh. 

1.2. Triển khai các dự án được giao làm chủ đầu tư 

Nghiên cứu thực hiện một số dự án cải tạo, sửa chữa các công trình 

trường học trên cơ sở đề xuất tại Báo cáo số 384/BC-PGDĐT ngày 18/4/2022 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo, theo thứ tự ưu tiên như sau:  
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1) Điểm trường Khuổi Khuốc, trường Mầm non Hoa Hồng: Cải tạo đoạn 

tường rào và 01 trụ cổng đã bị đổ (chiều dài khoảng 15,5m, cao trung bình 2,5m).  

Tên Công trình: Cải tạo tường rào điểm trường Khuổi Khuốc, trường 

Mầm non Hoa Hồng. 

2) Trường THCS Vĩnh Trại: Cải tạo đoạn tường rào dài 3,5m đã bị đổ và 

các đoạn còn lại đang bị nghiêng, nứt (tổng chiều dài khoảng 147m); cải tạo lan 

can hành lang nhà lớp học 2 tầng phía Nam (gần phòng học lớp 9A4, dài 5,4m, 

cao 1m).  

- Tên Công trình: Cải tạo tường rào và lan can lớp học trường THCS 

Vĩnh Trại. 

3) Trường THCS Tam Thanh: Cải tạo các đoạn tường rào phía Đông, phía 

Bắc đang bị bong tróc, nứt, nghiêng (tổng chiều dài khoảng 87m).  

- Tên Công trình: Cải tạo tường rào trường THCS Tam Thanh. 

4) Trường Mầm non 17-10: Lát lại sân trường và hành lang lớp học (06 

phòng học); xử lý hệ thống thoát nước mái khu nhà đảm bảo không ngấm dột và 

an toàn cho trẻ khi trời mưa.  

- Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa hành lang phòng học, sân và xử lý 

thoát nước mái trường Mầm non 17-10. 

5) Trường Mầm non 1-6: Xử lý thoát nước thải bể phốt sân trường; cải 

tạo 03 phòng vệ sinh học sinh (lát nền và xử lý thoát nước).  

- Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ trường Mầm non 1-6 

6) Trường Mầm non Liên Cơ: Xử lý chống thấm khe lún nhà 10 lớp 

học và trần nhà hành chính; cải tạo 08 nhà vệ sinh học sinh của nhà 8 lớp học.  

- Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh; xử lý chống 

thấm nhà lớp học + nhà hành chính trường Mầm non Liên Cơ. 

7) Trường Tiểu học Chi Lăng: Lát lại nền nhà lớp học 4 tầng khu sau 

(gồm 21 phòng học).  

- Tên Công trình: Cải tạo nền nhà lớp học 4 tầng trường Tiểu học Chi 

Lăng. 

8) Trường Tiểu học Lê Văn Tám (điểm trường Nà Đon): Cải tạo phòng 

học cấp 4 cũ (trước kia là phòng học MN) thành phòng học thông thường, đồng 

thời sử dụng 01 phòng học ở dãy nhà 2 tầng để cải tạo thành phòng Tin học- 

Ngoại ngữ (bao gồm cả lắp đặt thiết bị); cải tạo lại phòng chờ GV.  

- Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm Nà Đon trường Tiểu học Lê 

Văn Tám. 

9) Trường THCS Hoàng Đồng: Cải tạo lan can nhà lớp học 3 tầng (gồm 

24 phòng học).  
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- Tên Công trình: Cải tạo lan can nhà lớp học 3 tầng trường THCS 

Hoàng Đồng. 

10) Trường THCS Quảng Lạc: Sơn lại toàn bộ khu nhà lớp học + bộ môn 

(gồm 10 phòng học, 04 phòng bộ môn và 02 phòng thiết bị) đảm bảo ánh sáng 

cho học sinh. Cải tạo nhà vệ sinh HS-GV khu hành chính cũ (gồm 04 phòng).  

- Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, nhà vệ sinh trường 

THCS Quảng Lạc. 

11) Trường Tiểu học Đông Kinh: Cải tạo mái phòng truyền thống (khu 

nhà hành chính 2 tầng); xử lý sê nô mái nhà lớp học 2 tầng; cải tạo lan can 

các nhà lớp học (nâng độ cao theo tiêu chuẩn).  

- Tên Công trình: Cải tạo mái khu hành chính; xử lý sê nô mái và lan can 

nhà lớp học trường Tiểu học Đông Kinh. 

12) Trường THCS Hoàng Văn Thụ: Cải tạo lại cổng trường theo kiến 

trúc hiện đại, phù hợp với trường có lớp chất lượng cao.  

- Tên Công trình: Cải tạo cổng trường THCS Hoàng Văn Thụ. 

13) Trường THCS Chi Lăng: Cải tạo hệ thống thoát nước sân thể thao để 

làm sân bóng mini cho học sinh.  

- Tên Công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước sân thể thao trường THCS 

Chi Lăng. 

1.3. Giao các trường thực hiện cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhỏ từ 

nguồn ngân sách được cấp hàng năm cho nhà trường hoặc từ nguồn xã hội hóa. 

- Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ: Thay mới các cánh cổng chính và 

cổng phụ.  

- Trường Tiểu học Tam Thanh: Cải tạo đoạn tường rào phía Bắc. 

2. Phòng Quản lý đô thị 

- Khẩn trương thẩm định các dự án có liên quan đến giáo dục và đào tạo, 

đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo lên phương án cắt tỉa, di 

chuyển cây xanh theo đề xuất của các nhà trường và phù hợp với thực tế. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Cân đối nguồn và xem xét bổ sung kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

năm 2022 đảm bảo thực hiện các dự án theo đề xuất của phòng Giáo dục và Đào 

tạo. 

4. UBND xã Hoàng Đồng 

Thực hiện cải tạo, chỉnh trang lại đoạn vỉa hè trước cổng trường Tiểu học 

Hoàng Đồng đảm bảo an toàn cho học sinh. Phối hợp với trường Tiểu học 

Hoàng Đồng xem xét cải tạo hệ thống thoát nước thải để đấu nối ra hệ thống 
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thoát nước chung của thành phố (phần hệ thống thoát nước sử dụng ngân sách 

của trường Tiểu học Hoàng Đồng). 

Trên đây là kết luận buổi kiểm tra cơ sở vật chất một số trường học trên 

địa bàn thành phố, UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan 

biết và thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các thành phần tham gia; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT.                                      

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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