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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

Số: 58/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Song An, ngày 17 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc thi công công trình trường tiểu học Trần Phú,
hạng mục sửa chữa phòng học
Ủy ban nhân dân xã Song An thông báo về việc thi công công trình trường
tiểu học Trần Phú, hạng mục sửa chữa phòng học cụ thể như sau:
1. Chủ đầu tư : BQL các Chương trình MTQG xã Song An.
2. Quy mô đầu tư:
Xây vách ngăn 02 phòng học, sửa chữa phòng làm việc Ban giám hiệu, cầu
thang: Phòng làm việc Ban giám hiệu ở tầng 1 của dãy nhà học 2 tầng được cải tạo
xây vách ngăn thành 2 phòng học. Thay mới lan can cầu thang. Sơn lan can hành
lang.
Cải tạo, sửa chữa hai phòng học thành thư viện, phòng làm việc Ban giám
hiệu. Tháo dỡ hệ thống cửa đã hư hỏng, gia công khung cửa mới tận dụng kính,
sơn hoàn thiện 3 lớp. Chà, sơn lại toàn bộ tường xây.
Nhà vệ sinh: Sửa chữa toàn bộ hệ thống cửa, sơn hoàn thiện 3 lớp. Tháo dỡ
trần tôn cũ, lớp trần tấm thả 600x600. Lát nền gạch hoa 300x300 chống trượt. Lắp
đặt Lavabo. Sơn lại toàn bộ tường.
3. Tổng dự toán: 100 triệu đồng.
Vốn ngân sách trung ương : 100 triệu đồng.
4. Bên thi công: Đại diện nhóm thợ xã Song An.
Ông: Nguyễn Công Cảnh.
Địa chỉ : Thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
5. Ngày khởi công: 20/7/2019.
6. Thời gian thi công: 30 ngày.
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- Ban giám sát cộng đồng;
- Trường tiểu học Trần Phú;
- Chi bộ thôn Thượng An 1;
- Trưởng thôn Thượng An 1;
- Bà Phạm Thị Thúy Hồng (thông
báo trên Đài truyền thanh);
- Lưu: VP.

