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7. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động phối hợp ngành
chức năng liên quan lập kế hoạch cân đối điều tiết việc sử dụng và bảo vệ nguồn
nước: vừa đảm bảo nước tưới cho sản xuất, vừa đáp ứng phục vụ ưu tiên cho nhu cầu
nước sinh hoạt.
8. BQL Dự án huyện kịp thời tổ chức thực hiện lập dự án đầu tư các danh mục
công trình cấp nước đã ghi vốn được phê duyệt; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công
hoàn thành các công trình của năm 2011.
9. Đài PT-TPTH, Phòng Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp
UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan thu thập tin, ảnh để có kế hoạch đưa tin
phản ánh những mặt được và chưa được trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn
nước; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực
tài nguyên nước để nhân dân nắm rõ thực hiện.
Đề nghị UBMTTQVN và tổ chức đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động và
hướng dẫn các hội viên, đoàn viên của mình thực hiện tốt Chương trình này.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các ngành liên quan
với chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ
các nội dung Chương trình này nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cung cấp
nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2011 đã đề ra.
Quá trình thực hiện chương trình cung cấp nước sạch năm 2011, UBND các
xã, thị trấn và các ngành chức năng kịp thời có báo cáo kết quả, các vấn đề khó khăn
vướng mắc và những đề xuất về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi
trường) để có hướng chỉ đạo tiếp theo.
Giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, theo dõi và
giám sát việc thực hiện chương trình này; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND huyện
chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
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