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

   
Lạng Sơn, ngày 14 tháng 5 năm 2019 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn, 

thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước nông thôn dựa 
trên kết quả” vay vốn của Ngân hàng Thế giới năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kế hoạch Truyền thông thay đổi hành vi vệ 

sinh nông thôn giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế  giới  

năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phân bổ vốn sự nghiệp (nguồn vốn vay nước ngoài) để thực 

hiện Chương trình Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả năm 2019; 

 Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc điều chỉnh danh sách xã thực hiện Vệ sinh toàn xã thuộc kế hoạch thực 

hiện Chương trình Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2019; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn tại 

Tờ trình số 22/TTr-KSBT ngày 17/4/2019, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông 

thôn thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước nông thôn dựa 

trên kết quả" vay vốn của Ngân hàng Thế giới năm 2019 theo nội dung chi tiết 

đính kèm.  



Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 2;  
- Sở Nông nghiệp và PTNT (Phối hợp);  
- Sở Giáo dục và ĐT (Phối hợp);                                                                                             
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng: KHTC, NV Y; 
- Lưu: VT, KHTC. 
 

GIÁM  ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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