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ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

Dự án Cấp nước và Vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với khí Hậu các 

tỉnh Trung Bộ và Đông Nam Bộ của tỉnh Quảng Trị. 

(Kèm theo công văn số:1911/SNN-KHTC ngày 15 /11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. TÊN DỰ ÁN 

Dự án Cấp nước và Vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với khí hậu các 

tỉnh Trung Bộ và Đông Nam Bộ của tỉnh Quảng Trị. 

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 

1. Tầm quan trọng, sự cần thiết và khả thi của Dự án 

Quảng Trị là tỉnh nhỏ ven biển thuộc vùng Bắc Trung bộ, với diện tích gần 

5.000 km
2
, dân số vào khoảng 0,63 triệu người, trong đó dân số vùng nông thôn hơn 

75%. Thời gian qua công tác đảm bảo cấp nước sạch phục vụ cho đời sống, sinh hoạt 

của người dân nông thôn đã được các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; các Sở ban 

ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương các cấp với nhiều nổ lực cố gắng trong việc 

đầu tư, phát triển các công trình cấp nước sạch và đã đạt được những kết quả nhất 

định. 

Hiện nay, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

tại Quảng Trị mới đạt 93,44%; thuộc mức trung bình so với bình quân chung cả 

nước; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia QCVN 02:2009/BYT chỉ đạt 51,1%. Số lượng người dân nông thôn sử 

dụng nước từ công trình cấp nước sạch tập trung khá thấp, chỉ đạt 31,48%; tỷ lệ dân 

số sử dụng nước từ các công trình cấp nước hộ gia đình đạt 61,96%. Tỷ lệ trạm y tế 

có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh 57.45%; tỷ lệ trường học có nước sạch và nhà 

tiêu hợp vệ sinh 29,29%. 

Nhìn chung hiệu quả quản lý, đầu tư một số hệ thống cấp nước tập trung còn 

thấp, thiếu tính bền vững. Các công trình hầu hết có quy mô nhỏ, manh mún, phân 

tán khó khăn trong đảm bảo cân đối thu chi phục vụ công tác quản lý vận hành, khai 

thác sử dụng, duy tu bảo dưỡng công trình. Ô nhiểm, cạn kiệt nguồn nước ngày càng 

phức tạp, ảnh hưởng đến tính bền vững công trình và khó khăn trong đảm bảo chất 

lượng nước nhất là công trình quy mô nhỏ. Các mô hình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình 

(giếng đào, giếng khoan) ngày càng khó khai thác đủ nguồn nước hợp vệ sinh do 

nguồn nước và môi trường ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm, bão lụt, hạn hán kéo dài, 

đặc biệt là các vùng đồng bằng, vùng trũng, ven biển. 

a) Sự tham gia của khối tư nhân 

Tỉnh Quảng Trị chưa có chỉnh sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sự tham gia của tư 

nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh khối tư nhân chưa tham gia vào 

cấp nước nông thôn.  

b) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
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Trong những năm qua, thiên tai xảy ra trên khắp các vùng miền trong cả nước 

với cường độ lớn, phạm vi rộng, đồng thời thể hiện tính cực đoan, bất thường. Trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chịu ảnh hưởng nhiều loại hình thiên tai như áp thấp nhiệt 

đới, nắng nóng, ngập lụt, xâm nhập mặn… gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân 

dân. Chỉ tính riêng năm 2018, Quảng Trị đã gánh chịu 03 cơn bão nhiệt đới; 09 đợt 

mưa, lượng mưa đạt 97%-112%  trung binh nhiều năm, phổ biến từ 2100-2800 mm;  

10 đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng 38.70C, vùng núi 36.40C... 

Với thiên tai, biết đổi khí hậu (hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lũ...) xãy ra liên tục và 

trãi rộng trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng rất lớn đến cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

Đối với vùng núi, về mùa mưa lũ thường xãy ra hiện tượng lũ ống, lũ quét gây thiệt hại 

rất lớn cho các công trình cấp nước tự chảy như gây ra hiện tượng bồi lấp đập đầu 

nguồn, lũ cuốn trôi hệ thống ống cấp nước... đối với vùng đồng bằng, vào mùa mưa lũ  

nước thường tràn đồng gây ngập lụt làm cho các công trình cấp nước hộ gia đình bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng, không sử dụng được. Về mùa nắng nóng thường gây ra tình trạng 

hạn hán, xâm nhập mặn; khi hạn hán xãy ra, hầu hết khe suối ở vùng núi đều cạn nước; 

mực nước sông hạ thấp, hạ lưu tất cả các sông trên địa bàn đều bị nước biển xâm nhập, 

chất lượng nước tại các công trình cấp nước hộ gia đình ở những vùng đồng bằng ven 

biển hầu hết đều bị nhiểm mặn; ngoài ra, hạn hán kéo dài làm cho mực nước ngầm hạ 

thấp, ảnh hưởng đến công suất khai thác của các công trình cấp nước tập trung sử dụng 

nước ngầm.  

Về tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình trạng này chưa tác động lớn đến nguồn nước. Nhưng 

hiện nay, với việc sử dụng hóa chất độc hại trong khai thác khoáng sản đầu nguồn 

các con sông, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không kiểm soát sẽ gây nên tình trạng 

mất an ninh, an toàn trong công tác cung cấp nước sạch.  

c) Bình đẳng giới và Dân tộc thiểu số trong tiếp cận dịch vụ nước và vệ sinh 

Chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn tới năm 2020, được xây 

dựng năm 2000 và cập nhật năm 2010, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý đặc biệt 

vào vấn đề giới. Chiến lược này yêu cầu cả nam giới và phụ nữ tham gia vào quá 

trình ra quyết định và các nhóm người sử dụng nước. Tại các vùng nông thôn Việt 

Nam, trong đó có tỉnh Quảng Trị, phụ nữ chịu trách nhiệm đảm bảo có đủ nước cho 

nhu cầu sinh hoạt tại gia đình.  

Việc bình đẳng giới và dân tộc thiểu số trong tiếp cận dịch vụ nước và vệ sinh 

là hết sức quan trọng; mục đích cải thiện các điều kiện cho phụ nữ, trẻ em và nhóm 

người dễ bị tổn thương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong khu vực 

cấp nước, tạo điều kiện cho nhân dân có được và đủ nguồn nước sạch phục vụ cho 

nhu cầu sinh hoạt.  

 Ở khu vực nông thôn, phụ nữ thường có ít tiếng nói trong công tác lập, thực 

hiện và vận hành dự án. Điều này khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước những tác 

động bất lợi của các hoạt động phát triển. Để giải quyết tình trạng này, cần thiết 

thông qua các hội đoàn xã hội, khuyến khích phụ nữ cũng như nhóm người dễ bị tổn 

thương chủ động hơn trong việc tham gia của cộng đồng; nâng cao vai trò của họ 

trong quá trình tham vấn cộng đồng. 
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d) Đề xuất dự án 

Nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường khả năng tiếp cận của dân cư 

nông thôn tới dịch vụ nước và vệ sinh hiệu quả , công bằng, bền vững và chống chịu 

với khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị dự án cấp nước và vệ 

sinh nông thôn mới vay vốn Ngân hàng Thế giới. Dự án này sẽ tập trung vào các tỉnh 

tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ , là những tỉnh có tỷ lệ bao phủ  dịch vụ cấp nước 

sạch và vệ sinh nông thôn thấp (dưới bình quân cả nước ) và chịu ảnh hưởng nặng nề 

từ tác động của biến đổi khí hậu , như chỉ rõ trong Công điện số : 897/CĐ-TTg ngày 

24/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.   

Dự án đề xuất sẽ áp dụng các cách tiếp cận có tính sáng tạo nhằm cải thiện chất 

lượng dịch vụ cấp nước và vệ sinh tại khu vực nông thôn , bao gồm: ( i) các yếu tố 

chống chịu với khí hậu trong thiết kế , triển khai, và vaanh hành và bảo dưỡng công 

trình nước và vệ sinh ; (ii) cơ chế thu hút sự tham gia của khối tư nhân để góp vốn 

xây dựng và hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng công trình nước . 2 chiều hướng này cùng 

đóng góp vào dịch vụ cấp nước chất lượn g cao hơn , hiệu quả và bền vững hơn , và 

cuối cùng là sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.   

Mong muốn được sử dụng nước sạch và cải thiện vệ sinh nông thôn trong thời 

gian tới là rất lớn, trong khi khả năng bố trí ngân sách, huy động xã hội hóa gặp 

nhiều khó khăn. Vì vậy nhu cầu vay vốn để thực hiện Chương trình nước sạch và vệ 

sinh nông thôn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Trị là hết sức cần thiết. Việc đề xuất 

tham gia dự án Cấp nước và Vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với khí hậu 

các tỉnh Trung Bộ và Đông Nam Bộ của tỉnh Quảng Trị là thiết thực. 

2. Những nổ lực đã được thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra 

Từ năm 1990 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau của các chương trình, 

dự án như UNICEF, Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn, vốn của 

các Chương trình 134, 135, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, vốn ngân 

sách từ các Ban QLDA khác, các Tổ chức Phi chính phủ (Tổ chức OXFAM Hồng 

Kông, tổ chức PLAN, Chương trình phát triển nông thôn Phần Lan, Dự án chia sẻ, 

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ…) đã đầu tư xây dựng được 202 công trình cấp nước 

tập trung và 79.815 công trình cấp nước hộ gia đình.  

Phần lớn các công trình cấp nước tập trung nông thôn ở tỉnh Quảng Trị có quy 

mô nhỏ, chất lượng nước chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tính bền vững của 

công trình thấp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng củng 

như bàn giao đưa vào sử dụng gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau: 

- Khó khăn về tình trạng hoạt động của các công trình: Các công trình cấp nước 

tập trung nông thôn chủ yếu là các công trình có quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế trong 

đầu tư khai thác không cao, số hộ tham gia sử dụng ít, chi phí quản lý, vận hành cao.  

- Khó khăn về công tác vận hành, quản lý: Các công trình chủ yếu tập trung tại 

vùng núi, vùng biên giới. Trình độ nhận thức người dân ở đây còn hạn chế nên ảnh 

hưởng một phần đến công tác quản lý, vận hành, duy tu, bão dưỡng công trình. 

- Khó khăn về giá nước: Do công trình có công suất nhỏ, chủ yếu đầu tư tại các 
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địa bàn vùng núi, bên giới, vùng bãi ngang... với mức thu từ 2.500đ-5.000đ/tháng/hộ 

(vùng miền núi, biên giới); từ 2.500đ-12.000đ/m3 (vùng đồng bằng) nên giá nước 

thu được không đủ để chi trả nhân công vận hành, chi phí bảo trì bảo dững công trình 

và mua hóa chất xử lý. 

- Khó khăn về công tác xã hội hóa: Công trình cấp nước có quy mô nhỏ, chủ 

yếu tập trung tại các địa bàn vùng núi, bên giới, vùng bãi ngang... mức giá tiền sử 

dụng nước thấp nên công tác xã hội hóa nước sạch rất khó thực hiện được.  

- Khó khăn về kinh phí thực hiện và mục tiêu đề ra: Mục tiêu đề ra hàng năm 

với các chỉ số rõ ràng, cụ thể về vấn đề Nước và VSMT (tỷ lệ dân số sử dụng nước 

hợp vệ sinh, tỷ lệ dân số sử dụng nước theo Quy chuẩn 02: 2009/BYT của Bộ Y tế) 

và đi theo mục tiêu cụ thể là kế hoạch nguồn vốn để thực hiện. Hiện nay, kinh phí 

phân bổ để thực hiện quá ít, do đó rất khó đạt được mục tiêu đề ra. 

 Để khắc phục một phần các khó khăn nêu trên, tỉnh Quảng Trị đã tích cực 

hành động và đưa ra các giải pháp như Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung... Tuy nhiên, các 

khó khăn chưa được giải quyết triệt để, người dân nồn thôn vẫn chưa tiếp cận với 

nước sạch đạt quy chuẩn do nguồn lực không đủ để triển khai thực hiện các giải 

pháp.  

3. Các chương trình, dự án đang triển khai cùng lĩnh vực  

Chương trình, dự án đang triển khai cùng lĩnh vực: Đã thực hiện Chương trình 

MTQG nước sạch và VSMT nông thôn (hiện nay đã kết thúc), đang thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Các chương trình nói trên đã cấp 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 93,44% dân số nông thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh 

Quảng Trị, trong đó có 51,10%  đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Tuy nhiên phần 

lớn các công trình cấp nước tập trung nông thôn có quy mô nhỏ, chất lượng nước 

chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tính bền vững của công trình thấp do phần lớn 

các công trình được xây dựng từ năm 2002 trở về trước và công tác quản lý, vận 

hành, khai thác thiếu kỹ thuật chuyên môn (chủ yếu do cộng đồng quản lý). 

Để công trình đảm bảo chất lượng và bền vững cần thực hiện định hướng một 

số nội dung như sau: 

- Uu tiên xây dựng các nhà máy cấp nước liên khu vực và có công suất lớn trên 

500m
3
/ngày.đêm để thuận tiện cho việc kiểm soát chất lượng nước, thuận lợi cho 

công tác quản lý, vận hành, giảm giá thành nước thành phẩm; công trình sau khi xây 

dựng hoàn thành bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn quản lý, 

khai thác.  

- Hạn chế tối đa xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ: giếng khoan, giếng 

đào, bể chứa; hạn chế xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung có quy mô 

nhỏ dưới 500m
3
/ngày đêm; 

4. Nhà tài trợ nước ngoài dự kiến  

Ngân hàng thế giới (sau đây viết tắt là WB). 

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 
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1. Mục tiêu, phạm vi của dự án 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Tăng cường và duy trì tiếp cận nước sạch và vệ sinh nông thôn có khả năng 

chống chịu với khí hậu ở các khu vực nông thôn của các tỉnh miền Trung và Đông 

Nam Bộ. 

Cụ thể: 

- Cải thiện cách tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho hộ gia đình; 

- Đảm bảo tính bền vững của đầu tư vào nước sạch và vệ sinh và hiệu quả tổng 

thể của quản lý công trình nước; 

- Xây dựng biện pháp chống chịu với khí hậu trong ngành; 

- Củng cố nước sạch, vệ sinh nông thôn và thể chế của ngành thông qua chính 

sách tốt hơn, sự tham gia của khối tư nhân và công tác theo dõi - đánh giá. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Xây dựng 04 Hệ thống cấp nước sạch tại 04 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio 

Linh và Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị để cung cấp nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) cấp cho khoảng 30.667 hộ gia đình với 

định mức dùng nước 100lít/người/ ngày đêm. 

- Tạo điều kiện cho nhân dân vùng dự án được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo 

vệ sinh theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. 

- Nâng cao sức khoẻ, điều kiện sống cho người dân thông qua cải thiện các dịch 

vụ cấp nước sạch, vệ sinh; 

- Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, 

vệ sinh và vệ sinh cá nhân; 

- Giảm tác động xấu do điều kiện cấp nước và vệ sinh kém gây ra đối với sức 

khoẻ của cư dân nông thôn và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong cộng 

đồng. 

1.3. Phạm vi dự án 

Dự án dự kiến sẽ triển khai cấp nước và vệ sinh cho 23 xã, bao gồm: 

a. Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Nam Hải Lăng  

- Địa điểm xây dựng: Bao gồm các xã Hải Sơn, Hải Tân, Hải Hòa, Hải Dương, 

Hải Quế, Hải Trường. 

- Phạm vi đầu tư: Toàn bộ khu vực 06 xã (Đối tượng hưởng thụ dự án bao gồm 

khoảng 5.639 hộ gia đình). 

b. Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Đông Triệu Phong  

- Địa điểm xây dựng: Bao gồm các xã Triệu Ái, Triệu Long, Triệu Giang, Triệu 

Hòa, Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu An, Triệu Vân. 

- Phạm vi đầu tư: Toàn bộ khu vực 08 xã (Đối tượng hưởng thụ dự án bao gồm 

khoảng 11.010 hộ gia đình). 
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c. Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Tây Gio Linh 

- Địa điểm xây dựng: Bao gồm các xã Gio An, Gio Bình, Gio Sơn, Trung Sơn, 

Trung Hải. 

- Phạm vi đầu tư: Toàn bộ khu vực 05 xã (Đối tượng hưởng thụ dự án bao gồm 

khoảng 5.326 hộ gia đình). 

d. Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch liên xã Lâm, Sơn, Thủy, Long, huyện 

Vĩnh Linh 

- Địa điểm đầu tư: Bao gồm các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh 

Long. 

- Phạm vi đầu tư: Toàn bộ khu vực 04 xã (Đối tượng hưởng thụ dự án bao gồm 

khoảng 4.368 hộ gia đình). 
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Bản đồ phạm vi dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTCN LIÊN XÃ LÂM, SƠN, THỦY, 

LONG, HUYỆN  VĨNH LINH 

 

HTCN LIÊN XÃ VÙNG TÂY  

GIO LINH  

 

HTCN LIÊN XÃ VÙNG ĐÔNG  

TRIỆU PHONG 

 

HTCN LIÊN XÃ VÙNG NAM  

HẢI LĂNG 
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2. Dự kiến kết quả chính của dự án 

Học hỏi từ kinh nghiệm toàn cầu và kinh nghiệm nói riêng ở Việt Nam , cụ thể 

từ kinh nghiệm trong Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Dựa trên kết 

quả tại 8 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng (2013 đến 2019) và Chương trình Mở rộng 

Vệ sinh và Nước sạch nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc , Tây Nguyên và Nam 

Trung bộ đang được triển khai (2016 đến 2021), dự án đề xuất sẽ có ba hợp phần liên 

quan mật thiết với nhau, như chỉ ra dưới đây. 

Hợp phần 1: Tiếp cận nước sạch và vệ sinh nông thôn.  

Trong hợp phần này, dự án sẽ đầu tư nhằm tăng cường sự tiếp cận của của hộ 

gia đình tới dịch vụ cấp nước cải thiện thông qua xây dựng mới các hệ thống cấp 

nước có thể chống chịu với khí hậu . Hệ thống cấp nước dự kiến đưa vào dự án gồm : 

Thi công công trình cấp nước tập trung - các công trình nước này phải cung cấp nước 

đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam . Tất cả các công trình dự kiến đầu tư có đối tác là loại 

hình Đơn vị sự nghiệp công để tăng cường tính bền vững.  

Đối với các công trình nước tập trung , trọng tâm sẽ tập trung vào các hệ thống 

cấp nước được thiết kế phù hợp , chi phí đầu người hợp lý , đủ để chống chịu nhằm 

đảm bảo cấp đủ nước , cho dù có những hiện tượng biến đổi thời tiết không dự báo 

trước được như hạn hán hay lũ lụt.  

Hợp phần này sẽ đầu tư nhằm tăng cường tiếp cận của hộ gia đình tới nhà tiêu 

có chứa phân an toàn , và giảm tình trạng đi tiêu bừa bãi . Công trình cấp nước và vệ 

sinh trong trường học và trạm y tế cũng sẽ được hỗ trợ trong dự án đề xuất. 

Dựa vào mục tiêu và yêu cầu của dự án, tỉnh Quảng Trị đề xuất: 

- Dự kiến danh mục các công trình cấp nước sẽ đầu tư, kinh phí dự kiến, số hộ 

dân hưởng lợi dự kiến, mô hình quản lý công trình sau đầu tư dự kiến… 

+ Danh mục công trình: Danh mục các công trình cấp nước sẽ đầu tư, kinh phí 

dự kiến, số hộ dân hưởng lợi dự kiến được tổng hợp trong bảng sau:  

TT Tên công trình Địa điểm xây dựng 

Số hộ dự 

kiến được 

cấp nước 

Kinh phí dự 

kiến (VNĐ) 

1 

Hệ thống cấp nước sạch 

liên xã vùng Nam Hải 

Lăng 

Xã Hải Sơn, Hải Tân, 

Hải Hòa, Hải Dương, 

Hải Quế, Hải Trường, 

huyện Hải Lăng 

5.639 110.000.000.000 

2 

Hệ thống cấp nước sạch 

liên xã vùng Đông Triệu 

Phong 

Xã Triệu Ái, Triệu 

Long, Triệu Giang, 

Triệu Hòa, Triệu Đại, 

Triệu Phước, Triệu An, 

Triệu Vân, huyện Triệu 

Phong  

11.010 170.000.000.000 
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TT Tên công trình Địa điểm xây dựng 

Số hộ dự 

kiến được 

cấp nước 

Kinh phí dự 

kiến (VNĐ) 

3 

Hệ thống cấp nước sạch 

liên xã vùng Tây Gio 

Linh 

Xã Gio An, Gio Bình, 

Gio Sơn, Trung Sơn, 

Trung Hải huyện Gio 

Linh 

5.326 70.000.000.000 

4 

Hệ thống cấp nước sạch 

liên xã Lâm, Sơn, Thủy, 

Long, huyện Vĩnh Linh 

Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh 

Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh 

Long, huyện Vĩnh Linh 

4.368 70.000.000.000 

 Cộng  420.000.000.000 

+ Mô hình quản lý công trình sau đầu tư dự kiến: Sau khi xây dựng hoàn thành 

04 công trình nói trên sẽ giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nước sạch và VSMT nông 

thôn quản lý, vận hành và khai thác.  

- Số lượng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình trên địa bàn các xã được xây mới 

hoặc cải tạo (trừ các xã thuộc thành phố là thủ phủ của tỉnh) được tổng hợp trong 

bảng sau:  

TT Địa điểm xây dựng 

Dự kiến số lượng 

nhà tiêu hợp vệ 

sinh hộ gia đình 

(cái) 

Kinh phí dự 

kiến (VNĐ) 

1 

Xã Hải Sơn, Hải Tân, Hải Hòa, Hải 

Dương, Hải Quế, Hải Trường, huyện Hải 

Lăng 

244 5.368.000.000 

2 

Xã Triệu Ái, Triệu Long, Triệu Giang, 

Triệu Hòa, Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu 

An, Triệu Vân, huyện Triệu Phong  

966 21.252.000.000 

3 
Xã Gio An, Gio Bình, Gio Sơn, Trung 

Sơn, Trung Hải huyện Gio Linh 
818 17.996.000.000 

4 
Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh 

Long, huyện Vĩnh Linh 
472 10.384.000.000 

 Cộng 2.500 55.000.000.000 

- Số trạm y tế/Trường học xây dựng mới/nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình 

vệ sinh, công trình cấp nước và các thiết bị rửa tay, thiết bị xử lý nước sạch trên địa 

bàn các xã (trừ các xã thuộc thành phố là thủ phủ của tỉnh). 

+ Số trạm y tế xây dựng mới/nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình vệ sinh, 

công trình cấp nước và các thiết bị rửa tay, thiết bị xử lý nước sạch trên địa bàn các 

xã. 
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TT Tên huyện 

Tổng số 

TYT dự 

kiến  

đầu tư 

trong giai 

đoạn tới 

Dự kiến 

đầu tư 

cấp nước 

sạch và 

nhà tiêu 

cho trạm 

y tế 

Dự kiến 

đầu tư 

cấp 

nước 

sạch 

cho 

TYT 

Dự kiến 

đầu tư 

nhà  

tiêu cho 

trạm y tế 

Kinh phí dự 

kiến (VNĐ) 

1 Gio Linh 
10 10 10 10    2.000.000.000  

2 Triệu Phong 
8 8 8 8    1.700.000.000  

3 Hải Lăng 
13 13 8 10    2.700.000.000  

4 Cam Lộ 
2 2 2         200.000.000  

5 Hướng Hóa 
10 10 8 7    1.000.000.000  

6 Đakrông 
12 12 12 0    1.400.000.000  

  Tổng cộng 55 55 48 35  9.000.000.000  

+ Số Trường học xây dựng mới/nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình vệ sinh, 

công trình cấp nước và các thiết bị rửa tay, thiết bị xử lý nước sạch trên địa bàn các 

xã. 

TT Tên huyện 

Tổng số 

trường 

học dự 

kiến  

đầu tư 

trong giai 

đoạn tới 

Dự kiến 

đầu tư 

cấp nước 

sạch và 

nhà vệ 

sinh cho 

trường 

học 

Dự kiến 

đầu tư 

cấp nước 

sạch cho 

trường 

học 

Dự kiến 

đầu tư 

nhà  

vệ sinh 

cho 

trường 

học 

Nhu cầu kinh 

phí (VNĐ) 

1 Gio Linh 
30 19 4 7 

    

11.000.000.000  

2 Vĩnh Linh 
39 24 6 9 

    

14.000.000.000  

3 Triệu Phong 
31 19 5 7 

    

11.000.000.000  

4 Hải Lăng 
27 16 4 7 

      

9.900.000.000  

5 Cam Lộ 
16 10 3 3 

      

5.750.000.000  

6 Hướng Hóa 
40 24 7 9 

    

14.350.000.000  

7 Đakrông 
26 16 4 6 

      

9.500.000.000  

8 Khối trực thuộc  21 13 3 5       
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9.500.000.000  

 Tổng cộng 230 141 36 53 85.000.000.000 

 

Hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh bền vững 

Hợp phần này sẽ tập trung vào đảm bảo tính bền vững của các khoản đầu tư 

thông qua cung cấp tài chính dựa trên kết quả thực hiện , sử dụng các Chỉ số Giải 

ngân với mục tiêu h àng năm, nhằm khuyến khích , đo lường và thưởng cho kết quả 

đạt được. Về mặt cấp nước , cả công trình do WB tài trợ (hỗ thông qua hợp phần 1) 

và các công trình bền vững hiện hữu khác sẽ được hỗ trợ trong hợp phần này . Các 

tiêu chí bền vững có thể gồm các yếu tố sống còn đảm bảo khả năng hoạt động lâu 

dài của công trình nước , như: chi phí vận hành và bảo dưỡng , đảm bảo nguồn nước 

của công trình có khả năng chống chịu với khí hậu , v.v.. Một loạt các mô hình quản 

lý sẽ được xúc tiến bao gồm quản lý cộng đồng (cho những khu vực nhỏ hơn , rải rác 

và nghèo hơn), Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh.  

Để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của dự án, hợp phần này sẽ khuyến khích việc đạt 

được cấp nước và vệ sinh bền vững ở cấp xã . Dự án sẽ thưởng những xã đạt được Vệ 

sinh toàn xã (VSTX): nơi hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh ; có điểm rửa tay cố 

định; và công trình nước sạ ch và vệ sinh đang hoạt động ở trường học và trạm y tế 

(một năm sau khi hoàn thành thi công các công trình ở trường học và trạm y tế ). Sẽ 

có nhiều ưu đãi nữa cho các xã đạt cấp nước và vệ sinh toàn xã (CNVSTX). Trong 

cách tiếp cận sáng tạo này - CNVSTX, các xã đạt VSTX , và đồng thời bảo đảm tiếp 

cận hộ gia đình tới cấp nước bền vững ít nhất 2 năm sau lần đầu đạt được tiếp cận , sẽ 

được thưởng . Điều này tuân theo các nguyên tắc của Chươ ng trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới trong việc đưa vào một xã càng nhiều càng tốt các dịch 

vụ phát triển kinh tế - xã hội có chất lượng cao.  

Chỉ số Giải ngân đề xuất được trình bày trong Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1 - Chỉ số Giải ngân - DLI (Dựa vào đề xuất Hợp phần 1) 

Tính bền vững 

DLI 1: Số hộ gia đình tại các xã tham gia Dự án có Hệ thống Nước Bền vững 100%. 

DLI 2: Số Xã mới đạt Vệ sinh toàn xã tại các xã tham gia Dự án 90%. 

DLI 3: Số Xã mới đạt Nước sạch và vệ sinh Toàn xã tại các xã tham gia Dự án 90%. 

Hợp phần 3: Tăng cường thể chế và ngành 

Hợp phần này sẽ tài trợ cho việc tăng cường thể chế trong lĩnh vực cấp nước 

sạch và vệ sinh nông thôn . Cụ thể, dự án sẽ nhằm thúc đẩy tính hiệu quả và giá trị 

của vốn sử dụng trong ngành nước thông qua hỗ trợ sự tham gia của khối tư nhân , 

với cách tiếp cận xã hội hóa của Chính phủ Việt Nam.  

Hợp phần này cũng có thể hỗ trợ năng lự c rộng hơn của Bộ Nông nghiệp 

&PTNT trong quản lý khả năng chống chịu của các khoản đầu tư vào lĩnh vực N ước 
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sạch và vệ sinh nông thôn trước những biến đổi khí hậu , thông qua thực hiện các 

nghiên cứu phù hợp , xây dựng hướng dẫ n và tập huấn cho cán bộ tỉnh về cách tiếp 

cận chống chịu với khí hậu.  

Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ cho phát triển các chính sách nước sạch và vệ sinh 

nông thôn và tăng cường các quy trình theo dõi-đánh giá, bao gồm thu thập dữ liệu 

cải tiến nhằm thông tin tốt hơn cho hoạt động giám sát nguồn nước , đầu tư và hoạt 

động của các hệ thống NSVSNT. 

Hợp phần này sẽ chủ yếu gồm các hoạt động Hỗ trợ Kỹ thuật và Xây dựng 

Năng lực và sẽ tuân thủ nguyên tắc của Chính phủ Việt Nam về cấp vốn cho các hoạt 

động thường xuyên (như sử dụng chủ yếu vốn đối ứng). 

  Đề xuất các hoạt động về truyền thông, tập huấn để đạt được mục tiêu: 

Dự kiến số lượng khóa tập huấn: 100 khóa/2.500 học viên; Dự kiến kinh phí để thực 

hiện các hoạt động này: 2.000.000.000 đồng. 

3. Dự kiến thời gian của dự án 

Dự án đề xuất sẽ được triển khai trong giai đoạn 5 năm từ năm 2021 đến năm 

2025. Trong đó xác định thời gian xây dựng từ năm 2011đến năm 2023 và thời gian 

vận hành từ năm 2024 đến năm 2025. 

4. Dự kiến tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án và đề xuất cơ chế 

tài chính 

4.1. Tổng mức vốn đầu tư: vốn đầu tư nước ngoài, vốn đối ứng 

a) Tổng mức vốn đầu tư: 576.000.000.000 đồng. Trong đó: 

- Hợp phần 1: Tiếp cận nước sạch và vệ sinh nông thôn: 569.000.000.000 đồng. 

+ Công trình cấp nước tập trung: 420.000.000.000 đồng.  

+ Nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình: 55.000.000.000 đồng.  

+ Công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế: 9.000.000.000 đồng.  

+ Công trình cấp nước và vệ sinh trường học: 85.000.000.000 đồng.  

- Hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh bền vững: 5.000.000.000 đồng. 

- Hợp phần 3: Tăng cường thể chế và ngành: 2.000.000.000 đồng. 

b) Vốn đầu tư nước ngoài: 524.000.000.000 đồng. 

b) Vốn đối ứng: 52.000.000.000 đồng. 

4.2. Cơ chế tài chính và dự kiến tiến độ giải ngân (gắn với dự kiến thời gian của 

Dự án) 

- Trên cơ sở các nguyên tắc chung của dự án, cơ chế tài chính của dự án sẽ bao 

gồm các tiêu chí: 

+ Sở hữu minh bạch về tài sản các công trình cấp nước; 

+ Thu hồi được các chi phí vận hành, bảo dưỡng và chi phí đầu tư; 
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+ Giá nước đáp ứng được khả năng chi trả của cộng đồng; 

+ Đầu tư có hiệu quả; 

+ Hoạt động công trình cấp nước và vệ sinh bền vững; 

+ Tính công bằng xã hội. 

- Các cơ chế phê duyệt ngân sách và giải ngân: Khi dự án được phê duyệt, đồng 

thời có thông báo dòng ngân sách cấp cho dự án làm cơ sở cho đơn vị thực hiện dự 

án trình các cấp thẩm quyền xin phê duyệt kinh phí đối ứng. 

- Dự kiến tiến độ giải ngân: 

+ Năm 2021-2023: Giải ngân khoảng 80% tổng nguồn vốn. 

+ Năm 2024-2025: Giải ngân khoảng 20% tổng nguồn vốn. 

4.3. Phương án cân đối trả nợ của Tỉnh: Khi được tham gia vào dự án và có cơ 

chế tài chính của dự án thì tỉnh sẽ có thông tin cụ thể. 

5. Đánh giá tác động 

Dự kiến dự án sẽ mang lại lợi ích kinh tế - xã hội rất to lớn cho khu vực dự án, 

các đối tượng hưởng lợi từ dự án: Người dân vùng dự án được sử dụng nước sạch và 

nhà tiêu hợp vệ sinh, qua đó làm giảm các dịch bệnh do sử dụng nước và nhà tiêu 

không hợp vệ sinh gây ra, nâng cao sức khỏe của người dân vùng dự án (nhất là phụ 

nữ và trẻ em). Ngoài ra dự án góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của 

người dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, làm cho người dân vùng dự án 

có ý thức và tập quán dùng nước sạch, từ đó có ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ và 

cải tạo vệ sinh môi trường 

6. Đề xuất hình thức tổ chức quản lý thực hiện Dự án 

- UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan chủ quản dự án; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị là Chủ dự án (Chủ đầu tư), chịu trách 

nhiệm thực hiện dự án thông qua Ban Quản lý dự án của tỉnh được thành lập trong 

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh. 

UBND tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Tổng cục Thủy lợi xem xét, tổng hợp./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, PCT Hà Sỹ Đồng   
- Các Sở: NN và PTNT, KH&ĐT, Tài chính; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- TT Nước sạch &VSMTNT;                                                                                                                                                                    

- Lưu: VT, NN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hà Sỹ Đồng 
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