
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTTH Ninh Thuận, ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v đăng ký kế hoạch triển khai 

Chương trình Mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả năm 2022 

 

 

 

 

      Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 

Thực hiện theo các nội dung quy định trong Văn kiện Chương trình (được 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 3606/QĐ-

BNN-HTQT ngày 04/9/2015 và điều chỉnh tại Quyết định số 3102/QĐ-BNN-

HTQT ngày 21/7/2016 và Quyết định số 1476/QĐ-BNN-HTQT ngày 

06/4/2021) và Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình (được Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 

07/9/2015 và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2634/QĐ-

BNN-HTQT ngày 22/6/2017, Quyết định số 1328/QĐ-BNN-HTQT ngày 

07/4/2020 và Quyết định số 5190/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/12/2020), 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kính trình Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình WB3 năm 2022 tại 

địa phương theo quy định./. 

(Đính kèm: Văn bản số 111/CV-WB3 ngày 12/8/2021 của Ban Xây dựng 

năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước; Kế hoạch số 2675/KH-

KSBT ngày 02/8/2021 của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Kế hoạch số 

1715/KH-SGDĐT ngày 02/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 

04/KH-WB3 ngày 08/8/2021 của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự 

án ODA ngành nước và 12 Biểu mẫu theo quy định của Chương trình). 

 

 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Tổng cục Thủy lợi (BĐP); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

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

- Ban XDNL và TH các DA ODA ngành nước; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, TCDNC; 

- Lưu VT, KTTH.            MT            

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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