
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KGVX  

V/v khảo sát nghiên cứu thực trạng 

sử dụng nước sạch tại các cơ sở giáo 

dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng      năm 2021 

 

                         Kính gửi:  

 - Viện Công nghệ và sức khỏe; 
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo,                                        
  Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Xem xét Công văn số 29/VCNSK-NSHĐ ngày 24/02/2021 của Viện 

Công nghệ và Sức khỏe về việc phối hợp triển khai Dự án Nước sạch học 

đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại 

Tờ trình số 801/TTr-SGD ĐT ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý cho Ban Quản lý dự án Nước sạch học đường thuộc Viện Công 

nghệ và Sức khỏe được triển khai thí điểm hoạt động khảo sát, nghiên cứu về 

thực trạng, sử dụng nước sạch trong ăn uống và tuyên truyền về vai trò của 

nước sạch tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Viện Công nghệ và Sức khỏe tại Công văn trên. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Ban Quản 

lý dự án Nước sạch học đường thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của Viện 

Công nghệ và Sức khỏe triển khai thí điểm hoạt động khảo sát nghiên cứu tại 

các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Đề nghị Viện Công nghệ và Sức khỏe chủ động phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn của tỉnh Lạng Sơn, cung cấp thuyết minh dự án, xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện khảo sát, nghiên cứu đúng mục đích, hiệu quả, đảm 

bảo phù hợp với các quy định pháp luật. 

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, NNPTNT, YT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, KT, THNC, TT TH-CB;                              

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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