
       UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

         SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

Số:        514      /SGDĐT-KHTC 

V/v góp ý dự thảo tiêu chí, tiêu chuẩn 

nhà vệ sinh trường học để thống nhất áp 

dụng triển khai xây dựng trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Thừa Thiên Huế, ngày  24  tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

               - Các Sở: Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

               - Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;  

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, 

 

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-

2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Tiêu chí, tiêu 

chuẩn nhà vệ sinh trường học để thống nhất áp dụng triển khai xây dựng trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các Sở (như kính gửi), Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã và thành phố Huế xem xét, có ý kiến góp ý bằng văn bản về Tiêu 

chí, tiêu chuẩn nhà vệ sinh trường học để Sở Giáo dục và Đào tạo có căn cứ gửi Sở 

Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (Tiêu chí, tiêu chuẩn 

được đăng tải trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế và gửi kèm 

theo công văn này trên Hệ thống xác thực tập trung (SSO) của tỉnh). 

 Các ý kiến góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 28/3/2020 để tổng hợp và gửi qua địa chỉ email: sinq@hue.edu.vn. Quá thời 

hạn trên, nếu không có ý kiến xem như đơn vị thống nhất với nội dung của dự thảo 

Tiêu chí, tiêu chuẩn nhà vệ sinh trường học. Riêng mô hình thiết kế mẫu nhà vệ sinh 

trường học (áp dụng đối với công trình xây dựng mới), Sở Giáo dục và Đào tạo đã  

hợp đồng với đơn vị tư vấn và đang hoàn chỉnh để gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình 

UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới.  

 Rất mong sự tham gia phối hợp của các đơn vị./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc;                                                                                  
- Lưu: VT, KHTC.                                                                                                           

                                                                     

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Nguyễn Tân 
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