
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                               

TỔNG CỤC THỦY LỢI 
                              

Số:         /TCTL-NN 
V/v kiểm tra, giám sát thực hiện  

Chương trình mở rộng quy mô và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

    

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 
 

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện mục tiêu Chương trình Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thủy lợi tổ chức 

đoàn công tác làm việc với Quý Ủy ban và các đơn vị liên quan về tình hình 

triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. 

1. Nội dung:  

Tình hình thực hiện Chương trình; giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

mục tiêu Chương trình; điều chỉnh danh mục công trình cấp nước nông thôn; 

hoàn thiện hồ sơ rút vốn Chương trình năm 2020; thực địa công trình cấp nước 

nông thôn. 

2. Thời gian: Từ 8h00, ngày 02/7/2020 (Thứ năm). 

3. Địa điểm: Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

4. Thành phần: Tổng cục Thủy lợi (Ban Điều phối Chương trình cấp 

nước nông thôn, Trung tâm QG nước sạch & VSMTNT), Cục Quản lý môi 

trường Y tế - Bộ Y tế, Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân 

hàng Thế giới. 

5. Chủ trì: Ông Lương Văn Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. 

Đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, 

bố trí thời gian làm việc với Đoàn công tác. 

Trân trọng cảm ơn Quý Ủy ban./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TCT. Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c); 

- Cục QLMTYT- BộY tế (để ph/h);  

- Vụ GDTC- Bộ GD& ĐT (để ph/h); 

- Ngân hàng Thế giới (để ph/h); 

- Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, NN (10b). 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ NGUỒN NƯỚC 

VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 
 

 

  

 

 

 

 

Lê Hùng Nam 
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