
 
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

              Số: 1592 /SNN-KHTC        

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ  

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 28  tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Tổng cụ Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Thực hiện nội dung Công văn số 2911/TCTL-QLNN ngày 28/4/2020 của Tổng 

cục Thủy lợi về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2020; Công văn số 1906/UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị báo cáo tình hình triển khai Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 tỉnh Quảng Trị với các nội dung 

như sau: 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn 

xây dựng kế hoạch, nội dung, dự toán cho các hoạt động triển khai Tuần lễ trên phạm 

vy quy mô toàn tỉnh và hồ sơ dự toán các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ đã được Sở 

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-SNN ký ngày 30/3/2020. 

Mặc dù Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động chỉ đạo cơ quan chuyên môn của 

Sở xây dựng kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 từ đầu năm nhưng năm nay do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid -19 nên đến nay kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần 

lễ tại tỉnh Quảng Trị vẫn chưa tổ chức triển khai được. 

Trên đây là Báo cáo các nội dung Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 và những khó khăn, vướng mắc của tỉnh Quảng 

Trị khi tổ chức  các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trường năm 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị kính báo cáo Tổng cục Thủy 

lợi./. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ nguồn nước và nước sạch nông thôn 

     (Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

- UBND tỉnh (B/C);                                                                                                          

- Trung tâm NS & VSMT NT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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