
                                               Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện.                                                   
 

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh, về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc bổ sung Hạng mục phòng 

chống mối đối với Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiến cố hóa 

trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020, tại Thông báo số 

1084/VPKTN ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh; 

Để có cơ sở đề xuất báo cáo với UBND tỉnh việc bổ sung Hạng mục trên, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo 

phối hợp với các trường học trên địa bàn khẩn trương rà soát đánh giá tình hình công 

tác phòng chống mối trong các trường học trên địa bàn trong thời gian qua ( khoảng 

10 năm trở lại đây) theo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Rà soát báo cáo thực tế số trường học hoặc phòng học, lớp học có xuất hiện 

có Mối hoạt động phá hoại công trình xây dựng cần phải xử lý.  

2. Đề xuất sự cần thiết phải đầu tư hạng mục phòng chống mối ngay từ khâu 

thiết kế - thi công hoặc trong quá trình sử dụng đối với các Dự án đầu tư xây dựng 

trường, lớp học. 

Do thời hạn yêu cầu báo cáo gấp, đề nghị UBND các huyện báo cáo và gửi về 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 12 tháng 4 năm 2018 để kịp thời tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh./. 

  

Nơi nhận:             
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KGVX.   
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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

  
Số: 389 /SKHĐT-KGVX 

 

V/v  báo cáo tình hình công tác phòng 
chống mối trong các trường học 

 Lạng Sơn, ngày 10 tháng 4 năm  2018 
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