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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1859     /SNN-KHTC 
V/v đề nghị cung cấp số liệu phục vụ 

xây dựng đề xuất dự án nước sạch và 

vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021-2025 

nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. 

Quảng Trị, ngày 06  tháng 11  năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

  - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế. 

 

Thực hiện công văn số 5080/UBND-NN ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc đề xuất dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021-2025 

nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới WB theo đề nghị của Tổng cục Thủy lợi, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 1541/TCTL-NN ngày 01/11/2019. 

Để có cơ sở xây dựng đề xuất dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới WB, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cung cấp thông tin, số liệu theo 

phụ biểu đính kèm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản trước 

ngày 11/11/2019 và gửi bản mềm qua địa chỉ email Buunuocsach@gmail.com 

để kịp thời xây dựng đề xuất dự án, báo cáo UBND tỉnh và trình Bộ Nông 

nghiệp và PTNT theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Trung tâm Nước sạch và VSMT NT; 

- Lưu: VT; KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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PHỤ BIỂU: TỶ LỆ BAO PHỦ VỆ SINH TẠI TỈNH 

(Kèm theo công văn số:  1859  /SNN-KHTC ngày 06  /11/2019 của Sở NN và PTNT) 

 

TT Tỷ lệ DTTS 
Tỷ lệ 

nghèo 

Tỷ lệ 

HGĐ có 

nhà tiêu 

Tỷ lệ 

HGĐ có 

nhà tiêu 

HVS 

Tỷ lệ trạm 

y tế có 

nước sạch 

và nhà 

tiêu HVS 

Tỷ lệ trường 

học có nước 

sạch và nhà 
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1 Huyện:      

1.1 Xã....      

1.2 Xã....      

1.3 Xã....      

 ....      

2 Huyện:      

2.1 Xã....      

2.2 Xã....      

2.3 Xã....      

 .....      

       

 Chung toàn 

tỉnh 
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