
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NN                Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v giải quyết đề nghị chấp thuận 

mở rộng hệ thống cấp nước sạch tại 

một số xã trên địa bàn huyện Hậu 

Lộc để hoàn thành mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới năm 2022. 

 

                     Kính gửi:  

- UBND huyện Hậu Lộc; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính; 

- Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 7 TH.  

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2396/UBND-NN ngày 22/9/2022 

của UBND huyện Hậu Lộc về việc xem xét, chấp thuận mở rộng hệ thống cấp 

nước sạch tại một số xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc để hoàn thành mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới năm 2022; trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại Công văn 

số 5295/SNN&PTNT-TL ngày 01/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

việc giải quyết đề nghị chấp thuận mở rộng hệ thống cấp nước sạch tại một số 

xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới năm 2022 (có bản sao Công văn kèm theo); 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Nước sạch sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết của người dân; để đảm bảo mọi 

người dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch công bằng, hợp lý; thực hiện 

giải pháp trước mắt để sớm nhất có nước sạch cho người dân sử dụng, đồng 

thời hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn, giao 

UBND huyện Hậu Lộc: 

- Tập trung đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để Công ty cổ 

phần Xây dựng và Thương mại số 7 TH hoàn thành cấp nước cho 3 xã Thành 

Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc thuộc phạm vi cấp nước của Nhà máy nước thị trấn 

Hậu Lộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.   

- Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống đường ống cấp nước 

cho 4 xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc; phối hợp với Công ty cổ 

phần Xây dựng và Thương mại số 7 TH để được đấu nối tạm thời và sử dụng 

nước sạch từ Nhà máy nước thị trấn Hậu Lộc cho đến khi nhà máy nước Triệu 

Lộc được đầu tư theo quy hoạch.  
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- Chỉ đạo UBND các các xã: Triệu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Phong Lộc 

động viên các hộ gia đình trên địa bàn xã tập trung đấu nối sử dụng nước sạch 

từ Nhà máy nước sạch Triệu Lộc sau khi được đầu tư xây dựng, đảm bảo tỷ lệ 

sử dụng nước sạch trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên (để thực hiện);                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo); 
- Lưu: VT, PgNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Đức Giang 
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