
1 

HỘI LHPN TỈNH QUẢNG TRỊ           

BAN THƯỜNG VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         Số:266/TTr - BTV                Quảng Trị, ngày 24 tháng 9  năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: - Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị. 

    

 Công trình Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã được 

UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 

25/10/2017, được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại 

các Nghị quyết số 66/NQ – HĐND ngày 1011/2020 và Nghị quyết số 36/NQ – 

HĐND ngày 12/5/2021. Đồng thời cũng đã được bố trí kinh phí để chuẩn bị đầu 

tư. 

Hiện nay, trụ sở Hội LHPN tỉnh đã quá xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao 

cho cán bộ công chức nếu tiếp tục làm việc tại trụ sở (nhiều mảng bê tông trần nhà 

bong tróc, rơi rụng bất cứ lúc nào, toàn bộ tầng 2 thấm dột, nhiều phòng tường nhà 

ngấm nước chảy tràn vào phòng làm việc nếu mưa to và dài ngày …), đặc biệt là 

trong điều kiện mùa mưa bão năm 2021 đang bắt đầu. Ngoài ra, từ khi xảy ra dịch 

Covid-19, trụ sở cũ của Sở Giáo dục – Đào tạo được tỉnh trưng dụng làm khu cách 

ly tập trung, chất thải sinh hoạt (gồm nước thải và rác thải) từ khu cách li tràn 

thấm qua khu công trình phụ của Hội gây ô nhiễm môi trường làm việc và không 

đảm bảo công tác phòng dịch.  

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét 

bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm 

việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 

Kính mong các đồng chí quan tâm, tạo điều kiện. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

Ghi chú: Xin gửi kèm các văn bản liên quan. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Hà 
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