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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện thi công xây dựng công trình Khắc phục 

 ô nhiễm môi trường, cải tạo thành khuôn viên cây xanh  

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 

 
 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Đình Lập 
 

Thực hiện chương trình nhiệm vụ công tác. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện, đảm bảo hoàn thành 

theo kế hoạch. UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện thi công xây dựng công 

trình Khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tạo thành khuôn viên cây xanh thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập như sau: 

 Công trình Khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tạo thành khuôn viên cây 

xanh thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, được triển khai thi công từ tháng 

11/2020, với quy mô: San lấp mặt bằng 8.924,57m2, xây dựng đường giao thông 

đấu nối với Quốc lộ 4B vào Đình với chiều dài là 268,77m, xây dựng hệ thống 

cống thoát nước D1500 dài 231m từ cuối sân Đình xuống cửa thu qua Quốc lộ 

31 ra suối. Là công trình lựa chọn tập trung chỉ đạo cao điểm thi công hoàn 

thành trong thời gian 120 ngày đêm, để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đình 

Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, các công việc đã thực hiện gồm san 

nền và xây dựng hệ thống cống thoát nước khối lượng ước đạt 60%, hiện bắt đầu 

triển khai thi công các hạng mục đường giao thông, hạ tầng, sân vườn. Tuy 

nhiên trong quá trình thi công còn có một số bất cập cần thiết phải điều chỉnh để 

đảm bảo mĩ quan, phù hợp với thực tế và đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, theo 

đó các nội dung điều chỉnh có liên quan đến Khu nhà ở học viên Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị huyện như sau: 

1. Đường giao thông vào đình tại các vị trí tiếp giáp với cổng chính và 2 

dãy nhà nghỉ học viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị là các đoạn có mặt bằng 

hẹp, cua gấp khúc, mái ta luy cao, do đó cần được mở rộng để đảm bảo an toàn 

và mĩ quan cụ thể: 

- Đoạn từ cổng chính dãy nhà đối diện Chi cục thuế phá dỡ kè đá, tường 

hoa, trụ cổng, di chuyển 02 cây bách tán, 02 cây hoa Anh Đào, mở rộng vào sân 

phía trước trung bình 1m - 2m, xây kè giật cấp để trồng hoa tạo cảnh quan và 

xây lại trụ cổng cho phù hợp.  

- Đoạn trong dãy nhà tiếp giáp với sân Đình phá dỡ kè đá, tường hoa, chặt 

bỏ 01 cây nhãn, 01 cây mít mở rộng vào sân phía trước trung bình từ 2,8m -3m  

xây kè giật cấp và trồng hoa tạo cảnh quan. 
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2. Hướng chính của Đình quay ra mặt trước có vướng vào dãy nhà bếp và 

nhà vệ sinh khu nhà nghỉ học viên trung tâm bồi dưỡng chính trị, làm mất mĩ 

quan và vệ sinh môi trường khu vực Đình và khuôn viên sân Đình, do đó phải 

phá dỡ, để xây kè giật cấp và trồng hoa tạo cảnh quan, riêng nhà vệ sinh đã bố 

trí ở khu vực sau Đình. 

Để kịp thời triển khai thi công các hạng mục tiếp theo của dự án, đảm bảo 

hoàn thành theo đúng kế hoạch. UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo 

Thường trực Huyện ủy Đình Lập xem xét, chỉ đạo./. 

 
N¬i nhËn:                                                                                

- Như trên;                                                                               

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; TC-KH; 

- Ban QLDA; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                  

 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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