
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN VŨ QUANG 
 

Số:           /UBND-TNMT 
V/v cung cấp số liệu các chỉ tiêu 

 về môi trường. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Vũ Quang, ngày        tháng 7 năm 2022 

   Kính gửi: Sở Xây dựng. 

 

 Thực hiện công văn số 1152/SXD-QHHT1 ngày 28/6/2022 của Sở Xây 

dựng về việc cung cấp số liệu đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu môi 

trường. Qua quá trình thực hiện, huyện xin báo cáo như sau: 

Huyện Vũ Quang có 01 khu đô thị đó là Thị trấn Vũ Quang, tỷ lệ hộ sử 

dụng nước sạch từ nhà máy đạt 87% (952/1.094 người); về hệ thống xử lý nước 

thải có mương thoát nước khu đô thị với tỷ lệ đạt trên 70% (tổng chiều dài 

mương thoát nước là 8km); về xử lý chất thải có bải chôn lấp rác thải với diện 

tích 0,6ha. (Có phụ lục 01 và phụ lục 02 kèm theo) 

Trên đây là báo cáo thông tin số liệu các chỉ tiêu môi trường của huyện 

Vũ Quang. Kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch; Các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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Nguyễn Thanh Sơn 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị 

(Kèm theo công văn số        /UBND-TNMT ngày     /7/2022 của UBND huyện) 
 
 

T

T 
Tên đô thị 

Số dân đô thị 

(người) 

Số dân được cung cấp 

nước sạch 

(người) 

Tỷ lệ dân cư được sử dụng 

nước sạch ở đô thị 

(người) 

Ghi chú 

 Thị trấn Vũ Quang 1.094 952 87% 
 

 

 

PHỤ LỤC 2 

Tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải 

(Kèm theo công văn số        /UBND-TNMT ngày     /7/2022 của UBND huyện) 

 

T

T 
Tên khu đô thị 

Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống xử lý chất thải 
Ghi chú 

Có Không Có Không 

1 Thị trấn Vũ Quang x 0 x  
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