ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 4145 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày27 tháng 10 năm 2020

V/v tham gia ý kiến giải quyết đề nghị
của Sở Ngoại vụ về việc đề xuất dự án
Cấp nước sinh hoạt xã Trung Tiến,
huyện Quan Sơn tham gia Chương
trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở
của Đại sứ quán Nhật Bản.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 6331/SKHĐT-KTĐN ngày 23/10/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về tham vấn ý kiến giải quyết đề nghị của Sở Ngoại vụ về việc
đề xuất dự án Cấp nước sinh hoạt xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn tham gia
Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Đại sứ quán Nhật Bản; sau
khi xem xét hồ sơ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và
PTNT có ý kiến như sau:
Hiện nay, trên địa bàn bản Tong xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn chưa có
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; người dân trong bản chủ yếu sử dụng
nước sinh hoạt từ khe, suối, chưa qua lắng lọc, không đảm bảo vệ sinh, có nguy
cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với
đề xuất dự án theo đề nghị của Sở Ngoại vụ.
Đề nghị UBND huyện Quan Sơn lựa chọn vị trí xây dựng công trình và
thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) đảm bảo tuân thủ Luật
Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 và Nghị định số
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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