
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 190/TTr-SNN&PTNT An Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2017 

    

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành thiết kế mẫu cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 

2020 trên địa bàn tỉnh An Giang 

     

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ 

quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành bổ sung danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 

2020; 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang xây dựng thiết kế mẫu 02 danh 

mục dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn áp dụng cho Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh An 

Giang theo Quyết định 1336/QĐ-UBND như sau: 

1. Mở rộng mạng ống cấp nước tập trung nông thôn. 

2. Bộ bình lọc nước và bể trữ nước sạch quy mô hộ gia đình. 

Đính kèm Phụ lục thuyết minh thiết kế và bản vẽ thi công. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành thiết kế mẫu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPĐP XD NTM tỉnh; 

-  Lưu: VT, TTN, TTT (03). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lữ Cẩm Khường 
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