UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1925 /SYT-NVY

An Giang, ngày 04 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ý kiến đóng góp dự thảo Kế
hoạch và Dự án xây dựng Quy chuẩn
kỹ thuật địa phương về chất lượng
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh
hoạt áp dụng trên địa bàn
tỉnh An Giang

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư Pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Văn hóa – Thể dục thể thao;
- Công ty Cổ phần Điện nước An Giang;
- Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- TTYT huyện, thị, thành phố.
Thực hiện Công văn số 2351/VPUBND-KGVX ngày 21/5/2020 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh tiến độ xây dựng Quy
chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch. Ủy ban nhân dân tỉnh An
Giang giao cho Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế
hoạch tham mưu UBND tỉnh phê duyệt trình Bộ Y tế.
Sở Y tế kính gửi Quí cơ quan dự thảo Kế hoạch và Dự án xin ý kiến góp ý
hoàn thiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (kèm dự thảo Kế hoạch, Dự
án, kinh phí và bảng báo giá).

Ý kiến đóng góp của Quí cơ quan đề nghị gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp
vụ Y), địa chỉ Email: thhanh02@angiang.gov.vn, trước ngày 14/8/2020 để tổng
hợp trình UBND tỉnh.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- BGĐ - SYT;
- Lưu: VT, NVY.
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