
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /SNN-TTN 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả” năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày          tháng 12  năm 2021 

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

       Tổng cục Thủy lợi 

  

 Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục 

Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 và văn bản số 

7825/UBND-NNTNMT ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi. 

Sau khi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 của các đơn vị thực 

hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

đạt được như sau:  

- DLI 1.1 Kế hoạch Truyền thông Thay đổi Hành vi đã phê duyệt được 

thực hiện ở tỉnh: 01 kế hoạch được thực hiện.  

- DLI 1.2 Số Xã mới đạt được Vệ sinh toàn xã: 0 xã. 

 - DLI 1.3 Số Đấu nối Cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây 

dựng đang hoạt động: 1.689 đấu nối. 

 - DLI 2.1 Số hộ gia đình có đấu nối vào hệ thống nước bền vững: 3.624 hộ 

 - DLI 2.2 Số Xã đã đạt được tình trạng Vệ sinh Toàn xã  cách đây 2 năm, 

nơi tất cả các mẫu giáo, trường tiểu học và trung học và trung tâm y tế duy trì 

được Tình trạng vệ sinh: 13 xã 

 - DLI 3.1 Số Kế hoạch và Báo cáo Chương trình hàng năm được công bố 

công khai: 01 kế hoạch và 01 báo cáo. 

- DLI 3.2 Số Kế hoạch Phát triển Năng Lực Hàng năm đã phê duyệt được 

thực hiện: 01 kế hoạch được thực hiện.  

(Gửi kèm Biểu Báo cáo số liệu chi tiết theo mẫu) 

Với nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo và đề 

nghị Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn - Tổng cục Thủy lợi, Bộ 



Nông nghiệp và PTNT tạo điều kiện, giúp đỡ địa phương tiếp tục triển khai thực 

hiện Chương trình đạt hiệu quả trong thời gian tới./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Oanh); 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; 

 Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Lưu: VT, TTN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Kim Oanh 
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