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Lạng Sơn, ngày 27 tháng 11 năm 2018 
ơ 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình mở rộng quy mô vệ 
sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả năm 2018 
 
 

Kính gửi: 
 - Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1702/TCTL-NN ngày 
16/11/2018 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương 
trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh 
năm 2018. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế 
chủ động báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 các hợp phần do đơn vị phụ trách 
thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 
quả theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi tại Công văn số 1702/TCTL-NN ngày 
16/11/2018. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thường trực Ban Điều 
hành Chương trình) chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan thực 
hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

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

(Công văn số 1702/TCTL-NN ngày 16/11/2018 gửi qua eOffice) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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