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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 
thôn dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Kính gửi: Tổng cục thủy lợi-Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

  
Thực hiện công văn số 1702/TCTL-NN ngày 16/11/2018 của Tổng cục thủy 

lợi, về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Chương trình mở rộng quy mô 
vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh năm 2018. 

Căn cứ công văn số 4726/VP-KTN ngày 27/11/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng 
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018; 

Căn cứ Đề cương mẫu biểu báo cáo của Tổng cục thủy lợi - Bộ Nông nghiệp 
và PTNT ban hành. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo kết 
quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 
trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Tổng cục 
thủy lợi kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 
nông thôn dựa trên kết quả  năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn theo nội dung mẫu biểu 
đính kèm./. 

( Có biểu báo cáo gửi kèm theo) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- BĐH chương trình (B/c);  
- Các Sở: Y tế, Giáo dục & Đào tạo; 
- TT Kiểm soát bệnh tật; 
- TT Nước sạch &VSMTNT; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLXDCT, KHTC; 
- Lưu: VT. 
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