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Số: 757 /UBND-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

 V/v điều chỉnh danh mục xây 
dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh 
cho các trường, điểm trường mầm 
non và phổ thông năm 2019 trên 

địa bàn huyện Văn Quan 

 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND huyện Văn Quan. 

 
Xem xét Báo cáo số 1763/BC-SGDĐT ngày 24/7/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc điều chỉnh danh mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh 
cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 trên địa bàn 
huyện Văn Quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình thuộc Đề án đầu 
tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm 
non và phổ thông năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan như biểu đính kèm. 

2. UBND huyện Văn Quan có trách nhiệm chỉ đạo, bảo đảm phần vốn 
ngoài phần ngân sách tỉnh đã cấp và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy 
định hiện hành. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện khẩn trương tổ chức thi 
công các công trình thuộc Đề án bảo đảm hoàn thành tất cả các công trình, hạng 
mục theo đúng kế hoạch đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: TC, KH&ĐT, XD; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- UBND các huyện; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTN, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
 

 
 
 
 

 
 



Biểu điều chỉnh danh mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non  
và phổ thông năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan 

 (Kèm theo Công văn số          /UBND-KTN ngày       /7/2019 của UBND tỉnh) 
 

 

TT Tên trường Điểm trường 

Sử dụng mẫu 
nhà vệ 

sinh/Vận 
dụng mẫu 

nhà vệ sinh 

Kinh phí 

Phân bổ nguồn kinh phí 
Ghi 
chú Ngân 

sách tỉnh 
Ngân sách 

huyện 

Nguồn 
xã hội 

hóa  
  Tổng     348 173 126 49   
1 Trường TH&THCS xã Tân Đoàn Trường chính TH-LS-2 Không thực hiện  
2 Trường MN Khánh Khê Điểm trường chính MN-LS-1 138 78 41 19   
3 Trường TH-THCS Chu Túc Điểm trường Hạ Noóc TH-LS-1 210 95 85 30   
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