
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh:  

Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên 

Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đăk 

Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

 

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới về 

việc thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả (Sau đây gọi tắt là Chương trình). 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 đã và 

đang xẩy ra đối với các tỉnh thực hiện Chương trình và để kịp thời giúp đỡ, hỗ 

trợ địa phương khắc phục những khó khăn trong triển khai thực hiện năm 2020 

do dịch bệnh COVID-19 gây ra, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Quý Ủy ban tập 

trung chỉ đạo các đơn vị: 

1. Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện theo các mục tiêu, tiêu 

chí của Chương trình năm 2020, đảm bảo tiến độ và chất lượng đã đề ra. 

2. Rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo những tồn tại, khó khăn vướng mắc 

cần tháo gỡ do dịch bệnh gây ra và gửi về Tổng cục Thủy lợi để phối hợp giải 

quyết trong triển khai, thực hiện Chương trình. 

Báo cáo gửi về Tổng cục Thủy lợi, Nhà A6B, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội. Điện thoại: 024.37335603; Fax: 024.37335702. 

Rất mong sự hợp tác của Quý Ủy ban nhân dân các tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- TCT. Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c); 

- Cục QLMTYT-BYT. 

- Vụ GDTC-BGDĐT, UBDT. 

- Các Sở NNPTNT, Y tế, GD và ĐT 21 tỉnh; 

- TTNS và VSMTNT, TTKSBT 21 tỉnh; 

- Ngân hàng Thế giới; 

- Lưu: VT, NN.  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lương Văn Anh 

BÔ ̣NÔNG NGHIÊP̣ 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CUC̣ THỦY LƠỊ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TCTL-NN       Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2020 
V/v đề xuất hỗ trợ trong triển khai thực hiện 

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020  

do ảnh hưởng dịch COVID-19 
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