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Số:       /TB-SVHTTDL 
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Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

Khởi công xây dựng công trình 

 

 

Kính gửi:    

- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương; 

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên; 

- Ủy ban nhân dân xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương; 

- Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên. 

 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng biển giáp ranh các tỉnh Vĩnh 

Phúc và Hà Giang;  

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 và bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Biển giáp ranh các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Biển giáp 

ranh các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Công văn số 4196/UBND-ĐTXD ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình biển giáp ranh 

các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang; 



2 
 

 

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 

05: Thi công xây dựng công trình biển giáp ranh các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư xây dựng công trình) thông 

báo đến các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương về việc khởi công xây 

dựng công trình biển giáp ranh các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang, nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Tên công trình: Biển giáp ranh các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang. 

2. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.  

3 Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương và xã Yên Lâm, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Mục tiêu đầu tư: Việc xây dựng các biển tuyên truyền phục vụ nhiệm 

vụ chính trị tại điểm giáp ranh các tỉnh nhằm từng bước bố trí, sắp xếp lại hệ 

thống hạ tầng tuyên truyền quảng bá, nâng cao tính thẩm mỹ, tính văn hóa, tính 

hiệu quả trong hoạt tuyên truyền  

5. Thời gian thực hiện: Đến hết tháng 3/2021. 

6. Quy mô xây dựng:  

Đầu tư xây dựng 02 bảng hiệu, mỗi bảng có kích thước 200m2 (10m x 

20m), kết cấu khung biển bằng thép hình liên kết hàn, đầu cột và xà ngang đỡ 

khung liên kết hàn kết hợp bu lông và các bản táp (chiều cao đường hàn 

Hh=8÷12mm đối với những liên kết chịu lực thép có độ dày >8mm, những liên 

kết còn lại Hh ≥5mm, chiều dài đường hàn là hàn hết chiều dài liên kết); chiều 

cao từ mặt đường giao thông tới mép dưới của biển là 15m, khoảng cách từ mép 

đất của đường bộ đến cạnh gần nhất của biển là 25m; cột và móng bê tông cốt 

thép mác 300 (dùng bê tông thương phẩm); mặt biển ốp tấm pano nhựa PVC, 

ngoài cùng là tấm bạt Hiflex in phun hình ảnh và nội dung theo yêu cầu của 

biển; lắp đặt hoàn thiện hệ thống chống sét cho biển; thang sắt lên cột được gắn 

trên thân cột, liên kết với cột bằng bu lông và bản táp.  

7. Diện tích sử dụng đất và phương án giải phóng mặt bằng: Công 

trình không phải giải phóng mặt bằng.  

8. Thời gian thi công:  

- Khởi công: Ngày 11/01/2021. 

- Dự kiến hoàn thành: Ngày 31/01/2021. 

9. Tên chủ đầu tư, Ban quản lý công trình và các nhà thầu thực hiện 

dự án: 

9.1. Tên chủ đầu tư:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang. 

9.2. Tên nhà thầu thi công xây lắp: Liên danh Công ty TNHH Trung 

Thắng và Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng An Khang. 
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9.3. Tên nhà thầu tư vấn giám sát: Trung tâm Giám định chất lượng xây 

dựng, Sở Xây dựng. 

9.4. Tên nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công: Trung tâm 

Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng. 

10. Đề xuất, kiến nghị: 

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Ủy ban nhân dân huyện Sơn 

Dương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện có phương án tháo dỡ 

công trình biển giáp ranh các tỉnh Hà Giang và Vĩnh Phúc cũ để đảm bảo mỹ 

quan và an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 2 và Quốc lộ 2C. 

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trân trọng thông báo./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- Sở KH&ĐT;     (để biết); 

- Sở Tài chính;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVH, BQLCT. 
      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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