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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:769 /UBND-GDĐT 
 

V/v thực hiện Đề án xây dựng, 

cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh  

trường mầm non, phổ thông 

Đình Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2019 

 
Kính gửi:       

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
   

 

Thực hiện Công văn số 1686/SGDĐT-KHTC ngày 12/7/2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, 

sửa chữa nhà vệ sinh trường mầm non, phổ thông, 

Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đang triển khai 

Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm 

non và phổ thông trên địa bàn huyện năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định 

số 838/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là 

Đề án 838). Theo danh mục trong Đề án 838, huyện Đình Lập có 44 nhà vệ sinh 

xây dựng mới (cấp Mầm non 21 nhà, cấp Tiểu học 20 nhà, cấp THCS 03 nhà); 

Sửa chữa có 04 nhà (cấp Tiểu học). 

Các nhà vệ sinh trong Đề án 838 được xây dựng theo mẫu ban hành trong 

Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành 

thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên trong thiết kế“phần nền nhà vệ sinh không lát gạch, chỉ láng xi 

măng” do đó sẽ không đảm bảo vệ sinh khi đưa vào sử dụng.  

Để việc xây dựng đảm bảo độ bền vững, công năng sử dụng phù hợp với 

số lượng, độ tuổi học sinh, tiện lợi khi sử dụng, an toàn, sạch sẽ, UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế  và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

huyện 

 Tham mưu cho UBND huyện phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đối 

với từng công trình cụ thể. Vận dụng dự toán xây dựng theo mẫu thiết kế đối với 

các công trình, điều chỉnh định mức, đơn giá, giá cả vật tư, vật liệu xây dựng để 

đảm bảo chất lượng, phù hợp công năng sử dụng, tâm sinh lý học sinh, thuận lợi 

cho giữ gìn vệ sinh chung. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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 Tham mưu cho UBND huyện phân bổ nguồn kinh phí được cấp theo Đề 

án 838, bố trí nguồn kinh phí khác để thực hiện hiệu quả Đề án 838 trên địa bàn 

huyện. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng huyện tiến hành khảo sát hiện trạng theo danh mục cần đầu tư. 

- Chỉ đạo các trường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục 

giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố trí quỹ đất để xây dựng.  

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện, tham mưu, báo cáo 

UBND huyện tiến độ thực hiện Đề án. 

 4. UBND các xã, thị trấn  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của 

người dân về các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với giáo 

dục và mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Từ đó vận động người dân tích cực hưởng 

ứng, tự nguyện hiến đất cùng với việc kết hợp quy hoạch quỹ đất và nguồn nước 

cho các trường học.  

- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề 

án, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 

hiện Đề án trên địa bàn. 

UBND huyện Đình Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                     
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 

 
Vi Văn Đông 
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