
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-KTTH 

V/v điều chỉnh kế hoạch năm 2022 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả, vay vốn WB 

tại tỉnh Ninh Thuận 

Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

 

    

          Kính gửi: Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn  

                                        (Tổng cục Thủy lợi) 

  

 

 

Thực hiện Văn bản 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, 

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Ban Xây dựng Năng lực và Thực hiện các 

dự án ODA ngành nước tỉnh tại Văn bản số 188/BXDNL-QLDA ngày 28/12/2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo Ban Điều phối Chương trình cấp nước 

nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) một số nội dung như sau: 

Ngày 23/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 

4401/UBND-KTTH đăng ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch 

triển khai Chương trình năm 2022 tại Tỉnh (Văn bản có gửi đồng thời đến Ban 

Điều phối). Hiện nay sau khi rà soát lại nhu cầu và tình hình thực hiện giải ngân 

vốn năm 2021 của các Chủ đầu tư triển khai Chương trình tại tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận đăng ký điều chỉnh Kế hoạch triển khai năm 2022 như sau:  

1. Điều chỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình năm 2022 tại các Biểu đính 

kèm theo Văn bản số 4401/UBND-KTTH ngày 23/8/2021, gồm: 

- Biểu 4: Tổng hợp các chỉ số giải ngân. 

- Biểu 11: Tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình (Trong đó thực hiện 

điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2021 và giảm kế hoạch vốn năm 2022). 

- Biểu 12: Tổng hợp kinh phí thực chuyển của Chương trình. 

2. Các nội dung khác tại Văn bản số 4401/UBND-KTTH ngày 23/8/2021 

của UBND tỉnh Ninh Thuận vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đăng ký điều chỉnh Kế hoạch năm 2022 

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

vay vốn WB tại tỉnh Ninh Thuận, kính đề nghị Ban Điều phối Chương trình cấp 

nước nông thôn xem xét, tổng hợp./. 

Đính kèm:  

- Biểu 4, Biểu 11 và Biểu 12 kèm theo Văn bản số 188/BXDNL-QLDA ngày 

28/12/2021 của Ban Xây dựng Năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước. 

- Văn bản số 4401/UBND-KTTH ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận). 

 

 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT, NN&PTNT, GDĐT, YT; 

- Ban Xây dựng Năng lực; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Công Thông tin Điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH.        MT 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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