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Lạng Sơn, ngày  13 tháng 12 năm 2018 
ơ 

V/v báo cáo tiến độ triển khai thực 
hiện các dự án cấp nước sạch thuộc 
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 
kết quả” giai đoạn 2016-2020 

 
Kính gửi:  

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

 

Xem xét tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình “Mở rộng quy 
mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2016-2020, đồng 
chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trước ngày 25/12/2018 báo cáo UBND tỉnh về 
tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án cấp nước sạch thuộc Chương 
trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai 
đoạn 2016-2020, thực hiện trong năm 2018. Báo cáo cần nêu được cụ thể các kết 
quả đã và chưa đạt được, giải trình nguyên nhân chậm tiến độ và phương hướng 
tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội  
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