
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT

Số:        /SNN-TL
V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị 

định 43/2022/NĐ-CP

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2022

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chi cục Thủy lợi; 
- Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn.

Ngày 24/06/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Nghị 
định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2022.

Thực hiện công văn số 2986/UBND-VP ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP, để triển khai thực 
hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng của 
huyện tổ chức đợt giới thiệu tuyên truyền, phổ biến Nghị  định số 43/2022/NĐ-CP tới 
tất cả các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để 
nắm bắt nội dung và phối hợp thực hiện tốt Nghị định trên.

2. Giao cho Chi cục Thủy lợi, Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn 
thực hiện ngay việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 
43/2013/NĐ-CP tới các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, yêu cầu nắm 
vững nội dung Nghị định để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác quản 
lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung 
theo đúng quy định của Nghị định.

3. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc cần báo cáo ngay về Sở 
Nông nghiệp và PTNT để xem xét, giải quyết. (Sở Nông nghiệp và PTNT gửi kèm 
theo công văn này, Nghị định 43/2022/NĐ-CP)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi;
- UBND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c phó chủ tịch 
UBND tỉnh;
- Đ/c giám đốc Sở NN&PTNT;
- Các sở, ngành của tỉnh: Xây dựng, Tài 
chính, Kế hoạch và ĐT, Tài nguyên và 
MT, Giao thông Vận tải, Công thương, 
Thông tin và Truyền thông; Báo Hải 
Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình; 
- V/p tỉnh uỷ, V/p UBND tỉnh;
- Các đ/c lãnh đạo Sở NN&PTNT;
- Phòng KHTC Sở, Văn Phòng Sở;
- Lưu: VT.

(để báo cáo)

(để phối hợp)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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