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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại  
cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Đề án đầu tư xây dựng  
nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 

 

Ngày 28/3/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 
605/TTr-SGDĐT ngày 25/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt 
Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và 
phổ thông năm 2019. Tham dự họp có lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện 
lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, UBND thành phố Lạng Sơn, 
UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến của các thành phần 
tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng môi trường giáo dục, xây 
dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe cho học 
sinh, ngay từ năm 2018, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và 
phổ thông năm 2019, nhằm sớm giải quyết dứt điểm tình trạng không có nhà vệ 
sinh hoặc nhà vệ sinh tạm, xuống cấp nghiêm trọng không sử dụng được trong 
các trường học. Tuy nhiên nội dung Đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
còn sơ sài, chưa có tính tổng thể, chưa phân công rõ trách nhiệm thực hiện của 
các chủ thể liên quan theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 25/TB-
UBND ngày 16/01/2018. 

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu trong năm học 2019 - 2020 xóa các 
điểm trường không có nhà vệ sinh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ 
quan có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 
phố rà soát lại toàn bộ nội dung Đề án, khẳng định tính chính xác của các số 
liệu, kế hoạch triển khai cũng như dự kiến cụ thể nguồn kinh phí thực hiện (kinh 
phí ngân sách cấp huyện, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, phụ 
huynh học sinh...). Các huyện cam kết bằng văn bản về số liệu từng điểm trường 
và nguồn vốn đối ứng thực hiện Đề án của từng địa phương. 

2. Đối với mẫu xây dựng Nhà vệ sinh: Cơ bản thống nhất theo đề nghị 
của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 52/BC-SXD ngày 21/3/2019 của Sở 
Xây dựng, sử dụng mẫu MN-LS-1 cho các điểm trường Mầm non; mẫu TH-LS-1, 
cho các điểm trường Tiểu học, Trung học cơ sở có quy mô dưới 50 học sinh; 
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mẫu TH-LS-2 cho các điểm trường Tiểu học, Trung học cơ sở có quy mô từ 50 
học sinh trở lên. Trong quá trình thực hiện cần vận dụng linh hoạt, bảo đảm phù 
hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình (đặc biệt là trong việc cấp nước nhà 
vệ sinh). 

3. Do các hạng mục nhà vệ sinh đều có giá trị nhỏ, sau khi đầy đủ hồ sơ 
UBND các huyện, thành phố chỉ định ngay các đơn vị đang thi công tại những 
trường, điểm trường xây dựng phòng, lớp học thuộc Chương trình kiên cố hóa 
trường học thực hiện và giao nhiệm vụ cho cán bộ tại các Ban quản lý dự án 
thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công, kết hợp với Ban giám sát cộng 
đồng được thành lập tại các trường để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng đảm 
bảo theo quy định và tiết kiệm kinh phí tối đa. 

Giao đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ 
đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện lại 
Đề án, hoàn thành trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT,  
  GD&ĐT, YT;  
- UBND các huyên, thành phố;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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