
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
   Số:  4072/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  15 tháng 10 năm 2018 

V/v thực hiện các quy định về 
môi trường giáo dục, an toàn 

thực phẩm và điều kiện nhà vệ 
sinh trong trường học 

  

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 757/BC-BGDĐT ngày 
31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện các quy định về 
môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường 
học. Sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

 Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, 
UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điểm 3 mục IV của Báo cáo nêu trên; báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

(Báo cáo số 757/BC-BGDĐT ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: VHTT&DL, LĐTB&XH, CAT,  
  YT, TC, NNPTNT;  
- Tỉnh Đoàn TNCSHCM; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTCN, KTTH, THCB;  
- Lưu: VT, KGVX, (LTT).   
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