
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2832/UBND-VP Văn Lãng, ngày 13 tháng 11 năm 2018 

V/v thực hiện các kiến nghị của  

HĐND tỉnh về công tác quản lý và sử 

dụng công trình vệ sinh trong các cơ 

sở giáo dục. 

 

 

  Kính gửi:    

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

    - Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 717/TB-HĐND ngày 10/11/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản 

lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung Thông báo trên, Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ 

trì, phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện và các cơ quan liên quan, tham 

mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND 

tỉnh về công tác quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục; 

thực hiện tiết kiệm nguồn kinh phí thường xuyên, cân đối, bố trí, lồng ghép các 

nguồn lực để  đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình vệ sinh hiện có hoặc xây 

mới các công trình vệ sinh trong các trường học trên địa bàn theo nội dung yêu 

cầu tại Công văn trên. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện theo quy định. 

(Gửi kèm Thông báo số 717/TB-HĐND ngày 10/11/2018) 

Đề nghị các đơn vị trên tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng: TC-KH, Nội vụ; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tám 
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