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Kính gửi: Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn. 

   

Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung là hạ tầng quan trọng, 

cung cấp nước sinh hoạt, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống người 

dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển. Thời gian qua, tỉnh 

đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước sinh hoạt nông 

thôn, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tính đến thời điểm 

hiện tại, toàn tỉnh có 201 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đưa vào sử 

dụng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành khai thác các công trình đã gặp không 

ít khó khăn, bất cập. 

Qua thống kê, đánh giá cho thấy, trong tổng số 201 công trình cấp nước tập 

trung, số công trình hoạt động bền vững là 47 công trình; hoạt động tương đối 

bền vững 38 công trình; hoạt động kém bền vững 67 công trình và số ngừng 

hoạt động là 49 công trình. Số công trình hoạt động kém bền vững và ngừng 

hoạt động chiếm tới 57,7% tổng số công trình. 

Các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh được đầu tư 

từ nhiều nguồn vốn, gồm của chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn, các tổ chức phi chính phủ (NGO), chương trình 134, 

135... với nhiều chủ đầu tư thực hiện. Do nhiều kênh vốn đầu tư nên quy trình, 

công nghệ và cả mô hình quản lý, vận hành công trình cũng rất đa dạng, gây 

nhiều khó khăn trong công tác quản lý của các cấp, ngành liên quan. 

Nguyên nhân dẫn đến việc quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung sau đầu tư kém hiệu quả được bắt nguồn từ nhiều phía, cả khách 

quan lẫn chủ quan. Nhiều công trình cấp nước chưa gắn liền với công tác quản 

lý, vận hành, khai thác sau đầu tư. Các đơn vị thường là kiêm nhiệm, không 

chuyên trách quản lý vận hành nên dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao. Trong 

khi đó, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, vận hành hạn chế; thiếu nguồn 
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kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng công trình, tỷ lệ tái đầu tư thấp. Vì vậy 

nhiều công trình xuống cấp nhanh, chất lượng nước không bảo đảm. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, phát huy hiệu quả các công trình đã đầu 

tư, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn 

tổ chức thực hiện rà soát công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp 

nước sạch nông thôn tập trung và thanh lý công trình theo Thông tư số 

54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, trong đó tập trung các nội 

dung sau: 

1. Về công tác tổ chức bàn giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung cho các địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác: 

Tính đến thời điểm hiện nay đã bàn giao được 135/202 công trình cấp nước 

sạch nông thôn tập trung cho địa phương quản lý, vận hành và khai thác, cụ thể: 

huyện Đakrông 57 công trình; huyện Hướng Hóa 28 công trình; huyện Vĩnh 

Linh 02 công trình; huyện Gio Linh 18 công trình; huyện Triệu Phong 03 công 

trình; huyện Hải Lăng 15 công trình và huyện Cam Lộ 12 công trình.  

Yêu cầu đơn vị tổ chức rà soát, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT 

báo cáo UBND tỉnh tiếp tục bàn giao các công trình còn lại.     

2. Về công tác sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông 

thôn tập trung: 

Tổ chức khảo sát đánh giá lại trữ lượng, chất lượng nguồn nước cấp cho 

công trình, nhu cầu sử dụng nước, khả năng góp vốn đối ứng của người dân của 

từng địa phương có công trình cấp nước xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả để 

có giải pháp sửa chữa, nâng cấp công trình theo hướng:  

- Đối với công trình có nguồn nước cấp ổn định, người dân thực sự có nhu 

cầu sử dụng thì xem xét lập phương án nâng cấp sửa chữa;  

- Đối với công trình có nguồn nước cung cấp không ổn định, người dân 

không có nhu cầu sử dụng thì cho thanh lý theo quy định. 

- Đối với các công trình cấp nước tập trung nhỏ lẻ thì thực hiện nối mạng 

giữa các trạm cấp nước.  

- Đối với các công trình hoạt động kém hiệu quả tiến hành tổ chức kiểm tra, 

đánh giá, đề xuất đưa vào danh mục sửa chữa hàng năm bằng nguồn vốn 

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững... để sửa chữa các công trình nhằm giảm số lượng công trình 

cấp nước hoạt động yếu kém, tăng số lượng cấp nước cấp nước hoạt động bền 

vững. 
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3. Về công tác thanh lý các công trình hư hỏng, không hoạt động, hết 

khấu hao: 

Yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình cấp nước hư hỏng nặng, 

không thể sử dụng được do nguồn nước bị khô cạn, chất lượng nước ô nhiễm 

hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả tiến hành phối hợp với các đơn vị, cơ 

quan liên quan tổ chức thanh lý và xóa tên khỏi danh sách theo dõi, giám sát 

hàng năm theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính. 

Yêu cầu Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tổ chức triển khai thực 

hiện, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/4/2020 để 

theo dõi, chỉ đạo./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Trung tâm NS và VS MTNN; 

- Lưu VT, KHTC(SH). 
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