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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 3804/UBND-NN ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh, 

Để kịp thời ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, xâm nhập mặn 

mùa khô 2020-2021, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn 

trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp 

với Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đẩy nhanh tiến độ hỗ 

trợ nước sinh hoạt cho đối tượng hưởng lợi theo Quyết định 2085 trên địa bàn đảm 

bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, 

vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Dân tộc tỉnh (qua Phòng Chính sách Dân tộc) 

để tham mưu Ban lãnh đạo giải quyết kịp thời.  

Ban Dân tộc tỉnh rất mong UBND  các huyện, thành phố quan tâm phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban lãnh đạo, các phòng; 

- PDT H,TP; 

- Lưu: VT, P.CSDT.  

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hà Thanh Sơn 
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