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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1761  /SNN-KHTC 
V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp 

nước an toàn nông thôn giai đoạn 

2016 -2025. 

Quảng Trị, ngày  25 tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng. 

 

Ngày 11/10/2019, Sở Xây dựng có văn bản số 1612/SXD-HTKT về việc đề 

nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia cấp nước an 

toàn và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 

2025. Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình tổ chức thực 

hiện về công tác cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch khu 

vực nông thôn với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện Chương trình:  

1. Các chỉ tiêu đạt được:  

Theo số liệu thống kê tại Quyết định số  537/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 

của UBND tỉnh về việc Công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi- đánh giá nước sạch 

và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2018, đến cuối năm 2018 Quảng Trị có 

452.337 người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 

93,44%; Trong đó có 247.387 người sử dụng nước sạch. Đạt tỷ lệ 51,10%. 

2. Tình hình triển khai thực hiện cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 

2016 -2025, những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị: 

 Thực hiện nội dung văn bản số 3584/UBND-NN ngày 21/7/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo 

đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 theo nội dung văn bản 

số 5742/BNN-TCTL ngày 13/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMT 

hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông 

thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch đảm 

bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025 

vẫn chưa phê duyệt với những lý do như sau: 

Hiện nay chỉ có Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BXD 

ngày 21/11/2012 về việc hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1901/BXD-HTKT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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khu vực đô thị và khu công nghiệp; Riêng đối với khu vực nông thôn, đến nay 

Bộ Nông nghiệp và PTNT vẫn chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn, do đó việc 

xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn nếu thực hiện 

theo Thông tư số 08/2012/TT - BXD thì các công trình cấp nước tập trung hiện 

có ở nông thôn tỉnh Quảng Trị không đủ điều kiện để thực hiện kế hoạch cấp 

nước an toàn, cụ thể: 

2.1. Đối với công trình cấp nước: Vùng nông thôn Quảng Trị hiện nay có 

197 công trình cấp nước tập trung, cấp nước cho khoảng 127.000 người dân. Tất 

cả các công trình có quy mô nhỏ, phân bố rải rác, do cộng đồng tự quản lý và 

không thu tiền sử dụng nước hoặc có công trình chỉ thu đủ bù chi. Đa số công 

trình này do được xây dựng từ những năm 2005 trở về trước nên sử dụng công 

nghệ cấp nước,  xử lý nước đơn giản và hầu như không có hệ thống xử lý vi sinh 

trong nước. Đặc biệt do không có kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên 

đến nay hầu hết các công trình đã xuống cấp, hư hỏng, nước đầu ra không đáp 

ứng được áp lực, lưu lượng và chất lượng đối với công trình cấp nước tập trung 

hoàn chỉnh như quy định của Thông tư số 08/2012/TT-BXD. 

2.2. Vấn đề giám sát chất lượng nước:  

Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, 

giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN01-1: 

2018/BYT) thay thế QCVN01: 20009/BYT và QCVN02: 20009/BYT. Thông tư 

số 41/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/6/2019 và quy định trên cơ sở các 

thông số do Bộ Y tế ban hành, UBND tỉnh quyết định các thông số đặc thù phù 

hợp tình hình thực tế tại địa phương. Hiện nay, Quảng Trị chưa ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật của tỉnh. 

Do đó, ngày 23/11/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 

1671/SNN-KHTC trình UBND tỉnh xin phép gia hạn thời gian hoàn thành kế 

hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2017 - 2025 và sẽ tiếp tục triển khai sau khi có văn bản hướng dẫn thực hiện kế 

hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

3. Kiến nghị đề xuất:  

- Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa 

phương xây dựng, phê duyệt kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông 

thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm 

ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn đối 

với khu vực nông thôn; 
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- Đối với UBND tỉnh: Kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

tỉnh Quảng Trị theo nội dung Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 

của Bộ Y tế để các địa phương, đơn vị sử dụng làm căn cứ khi xây dựng và thực 

hiện kế hoạch cấp nước an toàn. 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình quốc gia 

cấp nước an toàn và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch 

đến năm 2025; những khó khăn, vướng mắc khi tiến hành xây dựng kế hoạch 

bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn. Sở Nông nghiệp và PTNT báo 

cáo để Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh 

Quảng Trị, Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ cấp nước an toàn và chống thất thoát, 

 thất thu nước sạch tỉnh Quảng Trị; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Trung tâm NS & VSMT NT; 

- Lưu VT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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