
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11  năm 2021 

V/v tham mưu tổng hợp kết quả 

thực hiện, xây dựng kế hoạch 

năm 2022 - Chương trình Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả, 

vay vốn WB 

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Triển khai Công văn số 2092/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục 

Thủy lợi về việc tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch năm 2022 - 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, 

vay vốn WB, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan 

liên quan nghiên cứu, tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch năm 2022 - 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, 

vay vốn WB trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi tại Công văn 

trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2021. 

(Công văn số 2092/TCTL-NN được gửi kèm theo qua iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, GD&ĐT, KH&ĐT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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