
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 1268 /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  04 tháng 4 năm 2019 

V/v lập thiết kế mẫu nhà vệ sinh  
 

 
Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
- Sở Tài chính. 

 

 Xem xét Báo cáo số 52/BC-SXD ngày 21/3/2019 của Sở Xây dựng về 
việc lập thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan 
liên quan lập thiết kế mẫu nhà vệ sinh đối với các mẫu: MN-LS-1, TH-LS-1, 
TH-LS-2 để thống nhất áp dụng trong Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho 
các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019, cũng như các dự án 
xây dựng cơ sở vật chất trường học khác; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh 
phê duyệt theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 15/4/2019. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, 
tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn chi sự nghiệp kinh tế để Sở Xây 
dựng thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 1 Công văn này. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GD&ĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTN, KGVX, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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