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Kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn  

giai đoạn 2016-2021, kế hoạch giai đoạn 2022-2025 

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1375/UBND-ĐTXD ngày 23/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp 

nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025, 

theo nội dung tại Văn bản số 2298/BNN-TCTL ngày 15/4/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn 

tại địa phương giai đoạn 2016-2021 

1. Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện 

- Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ngày 05/9/2017 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc thành lập Ban 

chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Tuyên 

Quang. Ban chỉ đạo gồm 09 thành viên (01 trưởng ban, 02 phó ban và 06 thành 

viên), trong đó giao Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang là cơ quan thường trực của 

Ban chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan khác là thành 

viên Ban chỉ đạo (có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kèm theo) . 

- Tổ chức phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện: Nhằm phát huy hiệu 

quả và hoạt động bền vững của các công trình cấp nước sạch, cung cấp nước ổn 

định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo 

quy chuẩn quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức 

khỏe con người, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 

41/KH-UBND ngày 02/5/2018 về cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu 

nước sạch giai đoạn 2018-2020 tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 103/KH-UBND 

ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo cấp nước an toàn 

khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 
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- Công tác tuyên truyền: Hàng năm trên địa bàn tỉnh đã triển khai đến các 

cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về sử dụng nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến các địa phương trên địa bàn quản lý, 

với các nội dung, chủ đề hưởng ứng theo Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh 

môi trường, các nội dung đã thực hiện như: Treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài 

liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn; tổ chức lễ phát động và ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; tổ chức hỗ trợ 

thùng thu gom rác thải và xà phòng rửa tay sát khuẩn, thi diễn văn nghệ, thi vẽ 

tranh cổ động nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của cộng đồng... 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước như: 

+ Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước  được lồng 

ghép trong chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ địa chính các 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên 

nước, xả nước thải vào nguồn nước tại Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 

19/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

+ Phê duyệt Dự án xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 

19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhằm bảo vệ nguồn nước và 

đảm bảo an toàn hệ thống cấp nước. 

+ Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

đối với 58 công trình khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Tài nguyên nước. 

- Công tác ngoại kiểm chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế: 

Để thực hiện kiểm soát chất lượng nước trong quá trình cấp nước phục vụ cho  

người dân đảm bảo vệ sinh và phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh giao trách 

nhiệm cho Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các cuộc 

ngoại kiểm vệ sinh nguồn nước tại các xí nghiệp cấp nước tại các huyện, thành 

phố thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang; chỉ đạo Trung tâm Y 

tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm tra điều kiện vệ sinh 

nguồn nước tại các công trình cấp nước có công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm 

theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 15/2006/TT-BYT ngày 30/11/2006 về 

Hướng dẫn việc kiểm tra nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình; 

Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 về Quy định việc kiểm tra vệ 

sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. 

- Huy động nguồn vốn hợp pháp để triển khai thực hiện các hoạt động đầu 

tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp và xây mới các công trình cấp nước tập trung 
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nông thôn như: Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn; 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình 134, 

135; Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

(Có danh mục công trình lập, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn kèm theo)  

2. Thuận lợi: Những năm gần đây, với sự nỗ lực của các cấp chính 

quyền, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội 

Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đầu tư cho phát triển 

cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng phúc lợi nhằm từng bước nâng cao đời sống người 

dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu của tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, đầu tư cho lĩnh vực cung cấp nước 

sinh hoạt là một trong những lĩnh vực quan trọng được ưu tiên. Tính đến hết 

năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang có 393 công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung nông thôn và khoảng trên 174.000 công trình nhỏ lẻ cấp nước cho 

các hộ gia đình (giếng đào, giếng khoan, lu, bể chứa...), về cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Nơi nào Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương quan  tâm sâu sát thì nơi 

đó công trình cấp nước được quản lý và phát huy hiệu quả tốt phục vụ nhân dân. 

- Thực hiện tốt được công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn đến cấp ủy, chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức khác 

nhau thông qua các Hội, Đoàn thể đến người dân sử dụng nước trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, 

sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên 

địa bàn tỉnh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. 

4. Khó khăn, thách thức 

- Số lượng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh tuy 

nhiều, nhưng đa số các công trình đã được đầu tư từ lâu, chưa đảm bảo đồng bộ các 

thiết bị dẫn đến khó đáp ứng được tiêu chuẩn sử dụng nước sạch của Bộ Y tế 

theo quy định hiện hành để phục vụ cấp nước đảm bảo an toàn, hiệu quả cho 

người dân. Hàng năm số lượng công trình bị hư hỏng lớn, nguồn kinh phí ngân 

sách tỉnh hỗ trợ để đầu tư sửa chữa, nâng cấp còn rất hạn chế chưa đáp ứng được 

với tình hình thực tế. Mặt khác, nguồn kinh phí từ dịch vụ thu tiền nước không đáp 

ứng được nhu cầu để duy tu, sửa chữa công trình. Vì vậy, việc đảm bảo cấp nước 

an toàn từ công trình cấp nước tập trung nông thôn trong thời gian tới còn rất nhiều 

khó khăn thách thức. 
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- Hầu hết các công trình cấp nước tập trung nông thôn giao cho UBND cấp 

xã tổ chức quản lý, khai thác không đúng theo quy định (không có quy chế làm 

việc; không xây dựng được quy trình vận hành; không xây dựng được phương án 

giá nước trình UBND tỉnh phê duyệt; không thu được tiền sử dụng nước hoặc thu 

được ít) dẫn đến nhiều công trình không được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp 

thời để thực hiện cấp nước an toàn; bên cạnh đó do ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu làm cạn kiệt nguồn nước cũng là nhân tố gây cho công trình bị xuống cấp, hư 

hỏng không hoạt động được hoặc hoạt động kém hiệu quả. 

5. Kiến nghị 

Để quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn trung đảm bảo phục 

vụ sinh hoạt cho nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên 

Quang đề nghị Tổng cục Thủy lợi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn một số nội dung cụ thể như sau: 

- Tham mưu cho Chính phủ bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện sửa 

chữa, nâng cấp công trình hoặc lồng ghép từ các Chương trình, dự án để triển 

khai thực hiện công tác cấp nước an toàn nông thôn tại các địa phương. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ 

các địa phương trong lĩnh vực cấp nước an toàn nông thôn. 

II. Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025 

Để đảm bảo thực hiện cấp nước an toàn trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp 

nước sạch đối với công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 

18/6/2021 về việc đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Trong đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã xác 

định một số nội dung cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

- Chỉ đạo các đơn vị cấp nước tổ chức lập kế hoạch cấp nước an toàn khu 

vực nông thôn của từng công trình, trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, 

phê duyệt theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp 

nước an toàn khu vực nông thôn do Tổng cục Thủy lợi ban hành tại Quyết định 

số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 của Tổng cục Thuỷ lợi. 

- Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số  41/2018/TT-BYT 

ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế; kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt khu 

vực nông thôn theo quy chuẩn quy định. 

- Bố trí huy động, lồng ghép các nguồn lực, đầu tư cải tạo, sửa chữa công 

trình cấp nước bị hư hỏng xuống cấp nhằm cung ứng đầy đủ, liên tục và bảo  
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đảm chất lượng nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất 

là khu vực khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa. 

- Quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước: Bảo vệ chất lượng 

nguồn nước nguyên liệu; xử lý nghiêm các vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm 

nguồn nước, khai thác, sử dụng nguồn nước trái phép... 

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo  

vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả 

như: Đa dạng hoá các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích 

người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch; nâng cao nhận thức về nước  

sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ 

sức khỏe đến người sử dụng nước. 

- Khuyến khích, ứng dụng tiến bộ khoa học trong đầu tư xây dựng, trong 

sản xuất, cung cấp nước sạch nông thôn bảo đảm chất lượng, an toàn, giảm tỷ lệ 

thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố. 

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, vận hành khai thác công trình 

nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý công trình. 

- Rà soát năng lực của các đơn vị cấp nước trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện để sắp xếp củng cố, kiện toàn đảm bảo năng lực quản lý công trình 

theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông 

thôn giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

- UBND tỉnh;  (Báo cáo)                  
- Tổng cục Thuỷ lợi;              
- Vụ nguồn nước và NSNT; (Tổng hợp) 
- Lãnh đạo Sở;  
- Chi cục  Thủy lợi; 

   - Lưu VT. (V) 
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