
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:              /SNN-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận , ngày         tháng   01   năm 2022 

V/v  báo cáo kết quả thực hiện năm 

2021 Chương trình Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả, tỉnh Bình Thuận. 

 

  

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

(Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) 

 

Thực hiện Công văn số 2093/TCTL-NN ngày 15 tháng 11 năm 2021 của 

Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thưc hiện Chương trình Mở rông quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dự trên kết quả năm 2021; trên cơ sở tổng hợp báo 

cáo kết quả từ chủ đầu các hợp phần, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bình Thuận báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rông quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dự trên kết quả năm 2021 tỉnh Bình Thuận, cụ thể theo các 

phụ lục đính kèm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo để Ban Điều phối Chương 

trình cấp nước nông thôn tổng hợp./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

-  Các Sở: YT, GD&ĐT; 

- BQL DAĐTXD Các CTNN&PTNT; 

- TT NS&VSMTNT; 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  

- Lưu: VT, KHTC. Hg (2). 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 
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