
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STNMT-BVMT 

V/v hỗ trợ xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh  

tự hoại hợp vệ sinh gắn với thực hiện 

 hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường 

trong xây dựng NTM huyện Bắc Sơn. 

          

                  Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 184-CV/ĐU ngày 10/01/2022 của Đảng ủy Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc đăng ký công trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; theo đó, Đảng ủy đăng ký nội dung công 

trình tiêu biểu hỗ trợ xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại hợp vệ sinh gắn với 

thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng nông thôn mới, 

địa điểm thực hiện tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn (xã phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2022). Đối tượng hỗ trợ: 03 hộ gia đình thuộc diện có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn; tổng mức kinh phí hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng từ nguồn huy động 

xã hội hóa. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND huyện Bắc Sơn tổ chức 

lựa chọn đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch, đề xuất 03 hộ gia đình 

thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà 

tắm, nhà vệ sinh tự hoại hợp vệ sinh và gửi danh sách về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 15/7/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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