BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 328 /TCTL - NN

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

V/v đoàn công tác hỗ trợ thực hiện
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh
và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Kon Tum
Thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá và hỗ trợ thực hiện Chương trình
Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương
trình) năm 2022, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Bộ, ngành liên quan và Ngân
hàng Thế giới tổ chức cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương, như sau:
1. Thành phần:
- Trung ương: Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Uỷ ban dân tộc, Ngân hàng Thế giới, Kiểm toán Nhà nước.
- Địa phương: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan các tỉnh.
2. Nội dung:
- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2021 và dự kiến kết quả
năm 2022, khả năng đạt được các chỉ số giải ngân của Chương trình; đặc biệt là
chỉ số đấu nối nước bền vững.
- Phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình năm 2022 (vốn đầu tư và
vốn đối ứng).
- Tính bền vững của các công trình cấp nước và các xã vệ sinh toàn xã
trên địa bàn tỉnh.
3. Hình thức làm việc: Họp trực tuyến.
4. Chủ trì:
- Ngân hàng Thế giới: Bà Nguyễn Diễm Hằng và Ông Nguyễn Quang
Vinh; đồng chủ nhiệm Chương trình và các chuyên gia.
- Ban điều phối Chương trình cấp nước nông thôn - Tổng cục Thủy lợi.
5. Thời gian và địa điểm: (Chi tiết như chương trình làm việc kèm theo).
Tổng cục Thủy lợi đề nghị Quý Uỷ ban bố trí thời gian làm việc với Đoàn
công tác và chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo.
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Thông tin liên quan đề nghị liên hệ với Ông Đào Mạnh Thắng, Ban điều
phối Chương trình cấp nước nông thôn - Tổng cục Thủy lợi, ĐT: 0968.68.4887,
email: manhthang4887@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
-

- Như trên;
- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TCT. Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- P.TCT. Lương Văn Anh (để b/c);
- Ngân hàng Thế giới;
- Cục QLMTYT- BYT;
- Vụ GDTC-BGDĐT;
- TT QGNS và VSMTNT;
- Sở NN & PTNT 04 tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGUỒN NƯỚC
VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Anh Tuấn
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC
(Kèm theo công văn số 328 /TCTC-NN ngày 14 tháng 3 năm 2022)
Thời gian
Nội dung làm việc
Ngày 15/03/2022
9:00 - 12:00 Tỉnh Lạng Sơn

Địa điểm
Webex (trực tuyến)
Đường link đăng nhập tham gia
Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh cuộc họp trực tuyến:
và tất cả các cơ quan liên quan: Sở https://worldbankgroup.webex.com/wo
KHĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA rldbankgroup/j.php?MTID=m868bcb18
bc310ce9ac4a71542d64c165
cấp huyện, Sở NN & PTNT,
pCERWASS, CDC, Sở Y tế, Sở
- Meeting number: 2303 027
GD & ĐT.
6450
Các nội dung:
- Meeting password: Hanoi2022
- Việc thực hiện chương trình.
- Khả năng đạt các DLI, đặc biệt
là DLI về đấu nối nước bền
vững (DLI 2.1).
- Phân bổ ngân sách cho năm
2022 (vốn đầu tư và vốn đối
ứng).
- Tính bền vững của các công
trình cấp nước và các xã VSTX
trên địa bàn tỉnh.

Webex (trực tuyến)
Đường link đăng nhập tham gia
Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh cuộc họp trực tuyến:

Ngày 16/03/2022
9:00 - 12:00 Tỉnh Hà Giang

và tất cả các cơ quan liên quan: Sở https://worldbankgroup.webex.com/wo
KHĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA rldbankgroup/j.php?MTID=m868bcb18
bc310ce9ac4a71542d64c165
cấp huyện, Sở NN & PTNT,
pCERWASS, CDC, Sở Y tế, Sở
- Meeting number: 2303 027
GD & ĐT.
6450
Các nội dung:
- Meeting password: Hanoi2022
- Việc thực hiện chương trình.
- Phân bổ ngân sách cho năm
2022.
- Khả năng đạt các DLI.
- Tính bền vững của các công
trình cấp nước và các xã VSTX
trên địa bàn tỉnh.

Webex (trực tuyến)
Đường link đăng nhập tham gia
Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh cuộc họp trực tuyến:

Ngày 17/03/2022
9:00 - 12:00 Tỉnh Yên Bái

và tất cả các cơ quan liên quan: Sở https://worldbankgroup.webex.com/wo
KHĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA rldbankgroup/j.php?MTID=m868bcb18
bc310ce9ac4a71542d64c165
cấp huyện, Sở NN & PTNT,
pCERWASS, CDC, Sở Y tế, Sở
- Meeting number: 2303 027
GD & ĐT.
6450
Các nội dung:
- Meeting password: Hanoi2022
- Việc thực hiện chương trình.
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Thời gian

Nội dung làm việc

Địa điểm

- Khả năng đạt các DLI.
- Phân bổ ngân sách cho năm
2022 (vốn đầu tư và vốn đối
ứng).
- Tính bền vững của các công
trình cấp nước và các xã VSTX
trên địa bàn tỉnh.

Webex (trực tuyến)
Đường link đăng nhập tham gia
Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh cuộc họp trực tuyến:

Ngày 18/03/2022
9:00 - 12:00 Tỉnh Kon Tum

và tất cả các cơ quan liên quan: Sở https://worldbankgroup.webex.com/wo
KHĐT, Sở Tài chính, Ban QLDA rldbankgroup/j.php?MTID=m868bcb18
bc310ce9ac4a71542d64c165
cấp huyện, Sở NN & PTNT,
pCERWASS, CDC, Sở Y tế, Sở
GD & ĐT.
- Meeting number: 2303 027
Các nội dung:
6450
- Việc thực hiện chương trình.
- Meeting password: Hanoi2022
- Khả năng đạt các DLI.
- Phân bổ ngân sách cho năm
2022 (vốn đầu tư và vốn đối
ứng).
- Tính bền vững của các công
trình cấp nước và các xã VSTX
trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết cho việc kết nối cuộc họp trực tuyến với Ngân hàng
Thế giới, vui lòng liên hệ Bà Trần Thùy Linh, cán bộ WB, ĐT: 0913.511.567.

