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V/v tăng cường công tác quản 

lý, vận hành các công trình cấp 

nước tập trung nông thôn trên 

địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Căn cứ Công văn số 32/SNN-QLXDCT, ngày 05/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc về tăng cường công tác 

quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Ủy ban nhân dân các xã 

1.1. Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng 

công trình cấp nước tập trung nông thôn 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 07/9/2017 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác 

và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; văn bản số 

1038/SNN-QLXDCT, ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập 

trung nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Hàng năm, trong việc xây dựng kế hoạch cần quan tâm và ưu tiên bố trí, 

lồng ghép các nguồn vốn để duy tu sửa chữa, nâng cấp, quản lý vận hành công 

trình cấp nước tập trung nông thôn (việc sửa chữa, nâng cấp công trình cấp 

nước sạch đảm bảo hoạt động hiệu quả, gắn với giám sát quản lý vận hành công 

trình). 

- Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức 

khỏe cộng đồng; Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, vận hành 

và bảo vệ công trình cấp nước theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, dân thụ hưởng” với hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật của 

đơn vị chuyên trách; Tổ chức quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn 

theo một số mô hình phù hợp vời từng loại hình, địa phương, hướng đến chuyên 

nghiệp hóa công tác quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo công trình 

cấp nước nông thôn hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, bền vững và nâng cao 

chất lượng dịch vụ. 
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- Xây dựng phương án cụ thể công tác thu tiền sử dụng cấp nước sinh hoạt 

tập trung để phục vụ cho việc chi trả Tổ quản lý vận hành, sử dụng công trình 

hoạt động an toàn, bền vững. 

- Tổ chức kiện toàn lại Tổ quản lý vận hành và thường xuyên chỉ đạo Tổ 

quản lý vận hành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành cung cấp đảm bảo 

nước sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng; tổ chức họp Nhân dân trong thôn để 

tuyên truyền công tác quản lý và bảo vệ công trình bền vững, không đập phá, 

tháo dỡ đồng hồ nước, cắt ống ra khỏi đồng hồ để dùng nước ngoài đồng hồ, sử 

dụng nước tiết kiệm, có trách nhiệm về tài chính đối với lượng nước sử dụng vì 

lợi ích chung của cộng đồng thôn. 

- Xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước 

sạch đến năm 2025 đối với các công trình cấp nước tập trung do đơn vị, địa 

phương quản lý, vận hành theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 3234/KH-UBND 

ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất 

thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Lồng ghép xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và 

khắc phục hậu quả thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất do ảnh hưởng của 

thiên tai, hạn hán, lũ, ngập lụt, úng trong vùng bị ảnh hưởng; đảm bảo duy trì tối 

thiểu nguồn cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất trong trường hợp thiên tại, dịch 

bệnh. 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, giải pháp cấp nước thân thiên với môi 

trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, ưu tiên công nghệ đơn 

giản, giá thành phù hợp với khả năng chi trả của người dân. 

1.2. Việc thực hiện về kê khai, cập nhật thông tin các công trình cấp 

nước tập trung nông thôn 

Thực hiện việc báo cáo, kê khai công trình (Quyết định số 42/QĐ-UBND, 

ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum), được giao quản lý vận hành công 

trình: 

- Quyết định thành lập tổ; đội quản lý; bổ sung hoàn thiện quy trình vận 

hành công trình; các nội dung bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; thực hiện vận hành 

(ghi chép sổ sách theo dõi vận hành; theo dõi thường xuyên chất lượng nước; 

các loại máy móc thiết bị trong quá trình quản lý vận hành để kịp thời báo cáo, 

khắc phục kịp thời các sự cố)  

- Hàng năm báo cáo kê khai, cập nhật thông tin về công trình theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính(1) (thực hiện theo các biểu mẫu và Báo cáo kê khai lần đầu 

công trình Mẫu số 01-BC/CTNSNT; thay đổi thông tin về đơn vị quản lý công 

trình Mẫu số 02-BC/CTNSNT; thay đổi thông tin về công trình Mẫu số 03-

BC/CTNSNT đính kèm tại Thông tư 54/2013/TT-BTC) và báo cáo cập nhật bộ 

                                                 
 (1)

 Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công 

trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 sửa đổi bổ sung một 

số điều của thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013.    
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chỉ số nước sạch nông thôn trên địa bàn quản lý theo quy định tại các văn bản 

của Bộ, ngành Trung ương và tỉnh về công tác nước sạch nông thôn(2), gửi về 

UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) để tổng hợp. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Phối hợp với đơn vị có liên quan, UBND các xã rà soát các công trình 

hiện có không hoạt động và hoạt động kém hiệu quả để có phương án xử lý đối 

với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung theo đúng quy 

định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo kê khai, cập nhật 

thông tin các công trình cấp nước tập trung nông thôn theo đúng quy định.  
 

Ủy ban nhân dân huyện báo để phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban nhân dân các xã triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
 

                                                 

 
(2)

 Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về công tác Theo dõi - Đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn và tài liệu triển khai; Nghị quyết số 

48/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi cho công tác 

theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nước 

ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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