
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:2975 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  19 tháng 7  năm 2019 
 

V/v  bố trí nhà vệ sinh công cộng 
phục vụ nhu cầu vệ sinh của các lái 
xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại 

cửa khẩu Tân Thanh 

 

 
 

Kính gửi: UBND huyện Văn Lãng 
      

 

Xem xét Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện 
Văn Lãng về kết quả khảo sát vị trí các nhà vệ sinh công cộng khu vực cửa khẩu 
Tân Thanh phục vụ nhu cầu vệ sinh của các lái xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu, 
đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tiếp tục nghiên 
cứu, đề xuất phương án bố trí nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu vệ sinh của 
các lái xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực cửa khẩu Tân Thanh (trong đó 
xác định rõ về phương án xây dựng kiên cố hay lắp đặt di động, việc quản lý vận 
hành khi đưa vào sử dụng, số lượng nhà vệ sinh, kinh phí thực hiện...); hoàn 
thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: GTVT, TNMT, TC; 
- Cục Hải quan, BCH Bộ đội BP tỉnh; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 Dương Văn Chiều 
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