
UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:         /CV-NN 
V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch Khắc 

phục, sửa chữa, nâng cấp các công trình 
cấp nước tập trung đã hư hỏng xuống cấp 

đối với các công trình cấp nước tập trung 
do Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn 

huyện quản lý  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn Dương, ngày       tháng 10 năm 2021 

  

 

Kính gửi:  

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi 
trường; Kinh tế và Hạ tầng; Y tế; Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã: Đông Thọ, Thiện Kế, Lương 

Thiện, Minh Thanh, Hợp Hòa, Ninh Lai, Tân Thanh, 
Kháng Nhật, Hợp Thành, Trung Yên, Phúc Ứng, Sơn Nam, 

Đông Lợi, Tú Thịnh, Vĩnh Lợi, Đồng Quý, Phú Lương, 
Thượng Ấm, Chi Thiết, Văn Phú, Đại Phú. 

 

Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 73/KH-UBND ngày 30/7/2018 về 

việc Nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp 

nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; số 103/KH-UBND ngày 

18/6/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 1116/SNN-TL ngày 21/6/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước 

nông thôn tập trung được giao quản lý. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện xây dựng dự 

thảo Kế hoạch Khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung 
đã hư hỏng xuống cấp đối với các công trình cấp nước tập trung do Ủy ban nhân 
dân các xã trên địa bàn huyện quản lý. 

(Có bản dự thảo Kế hoạch kèm theo) 

Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trước khi trình UBND huyện ban hành, 
Phòng Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục 

“Kính gửi” tham gia, góp ý bằng văn bản gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện trước ngày 20/10/2021 (đồng gửi qua địa chỉ Email: 

phanducquyentl@gmail.com) để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND huyện xem xét 
ban hành. Sau thời gian trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không gửi ý kiến tham gia 

coi như đã nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch.   
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Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trân trọng đề nghị Thủ trưởng các 

các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (Thay báo cáo); 
- Đ/c Phạm Hữu Tân – PCT UBND huyện (B/cáo); 
- Như kính gửi (Xin ý kiến); 
- Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT; 
- Lưu VT, Qnn       b.  
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Công Thành 
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