UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 2313 /SNN-NTM

Điện Biên, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký mô hình tham gia Chương
trình tăng cường bảo vệ môi trường, an
toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông
thôn trong xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025.

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y Tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Chi cục thuộc Sở: Quản lý chất lượng nông lâm và
thủy sản, Phát triển nông thôn, Bảo vệ thực vật.
Thực hiện Công văn số 785/VPĐP-NV&MT ngày 05/10/2021 của Văn
phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đăng ký mô hình tham gia
Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch
nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi trách nhiệm được giao;
Sở Nông nghiệp và PTNTđề nghị các các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố
và các đơn vị nghiên cứu, đề xuất đăng ký mô hình tham gia thực hiện Chương
trình với nội dung như sau:
1. Cấp nước sạch tập trung tại các vùng khó khăn về nguồn nước; xử lý
nước thải sinh hoạt khu dân cư; xử lý chất thải làng nghề; xử lý tập trung đối với
chất thải rắn sinh hoạt.
2. Đảm bảo an toàn thực phẩm hàng nông lâm thủy sản; đảm bảo vệ sinh
hộ gia đình; Phát triển kinh tế tuần hoàn.
3. Xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; xử lý chất thải nông nghiệp; cải tạo
và khôi phục cảnh quan nông thôn.
(Có công văn và phụ lục đính kèm)
Đề xuất, đăng ký của các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các
đơn vị bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng điều phối
nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và
Trung ương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, VPĐP, PTNT.
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