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- Các S: Nông nghip và Phát triên nông thon,
Kê hoach và Dâu tu, Tài chinh;
- UBND các huyn, thânh phô.

Theo d nghj cfia B Nông nghiêp và Phát trin nông thôn tai Cong van
so 9032/BNN-TCTL ngày 2 1 /11/2018 ye vic báo cáo cong tác nuóc sach
nông thôn vâ djnh huóng trong giai doan ti (ban chip kern theo), Chü tich
UBNID tinh chi dao:
Giao STi Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi hcTp vth các
Si: Kê hoach và Dâu tu', Tài chinh và LTBNID các huyn, thành phô tong hçp,
báo cáo cong tác nithc sach nông thôn và djnh huâng trong giai doantó'i theo
ni dung COng van nêu trên, báo cáo B Nông nghip vâ Phát triên nông
thôn, LJBND tinh truâc ngày 10/12/2018.
Yêu cu S& Nông nghip và Phát trin nông thôn, các sO', ngânh có lien
quan và UBND các huyn, thành ph triên khai thçrc hin./.
No'i nhân:
- Nhu trên;
- CT, PCT UBND tinh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lu'u: VT, NN-TNak 1050.
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KInh g1ri: Uy ban nhân dan tinh

có ca so' tng kt, dánh giá và báo cáo ChInh phiX v cong tác nuâc
sach trong tho'i gian qua và djnh hithng cho thôi gian tâi, B Nông nghip và
Phát triên nông thôn dê nghj UBND tinh chi d.o xây drng báo cáo v cOng tác
nuo'c stch nông thôn trên dja bàn, t.p trung mt so ni dung chInh nhu sau:
I. Hin trng cOng tác nm9c sach nông thôn.
1.H thng van ban quy phm pháp lust, cci ch chInh sách hin hinh.
2. Hin trng cong trInh cp nuo'c trên dja bàn tinh (loi hInh cong trInh,
so luçing, hot dng cong trInh).
3. Hin trng t chirc, b may quán 1 (quán l nhà nuóc; dan vj sr
nghip mô hInh th chüc, s luçrng biên chá, nhim Vi.1 chInh).
4. Hin trng quán l, 4n hành cong trInh cp ni.róc nông thôn (mô hInh
quán l); so lugng quail l, 4n hành; nhim vii quãn l, duy tu, bão duO'ng).
5. Giá nuo'c trên dja bàn (theo viXng min; chInh sách h trçi giá nuo'c).
6. Cong tác xã hi hóa trong d.0 tu xây dirng; quãn l, vn hành cOng
trInh cap nithc nông thôn.
II. Khó khàn, tn tai trong cong tác nuâc sach nông thôn (theo tmg ni
dung dâ d cp a phn hin trng).
III. Dnh huàng cOng tác nuóc sach nông thôn trong tho'i gian tâi.
IV. Dê xu.t, kin nghj.
Báo cáo d nghj gi kern theo Phi:i 1iic (theo mu dInh kern) v B Nông
nghip và PTNT (qua Tng ciic Thüy igi), so 2 Ng9c Ha, Ba DInh, Ha Ni.
Din thoi 02437335603; Fax 02437335702; email: nuocsachtct1gmail . corn
tnthc ngày 10/12/2018 dê tng hçTp báo cáo ChInh phil!.
No'i n/i in:
- Nhi.r trén;
- BT. Nguyn Xuân Cuông (d b/c);
- Sâ Nông nghip &PTNT;
- Lixu: VT, TCTL. C '5t' b)

BO TRU'YNG
TRUJNG

t

bang Van Thäng
1

Phii liLlc
BAO CÁO CONG TAC NTIOC SiCH NONG THON
Tinh:

I. THÔNG TIN CuiNG
1.1. Kt qua thirc hin
1. Nãm 2017:
a) Tng s dan nông thôn:

(hO);

b) Lfly tIch 1 s dan nông thôn: sü diing nrn9c HVS:
%.
QCVNO2:20091BYT:

(ngui).
%; Qui chun

c) Lüy tIch tS 1 s dan nông thôn dirge cp nuâc tir cong trInh cp nuóc
%.
tptmng:
d) Lily tIch tST 1 s dan nông thôn dirge sü diing nuó!c HVS tr cong trInh
c.p nuic nhó lé, quy mô hO gia dInh:
2. U'6c k& qua thirc hin dn näm 2018:
a) Tng s dan nông thôn:

(hO);.

(ngu?i).

b) Tng s dan nông thôn dirge c.p nuóc tang them trong näm 2018:
(ngithi).
%; Qui chu.n
c) Lfly tIch t) 1 s dan nông thôn: sr ding nuâc HVS:
QCVNO2:2009/BYT:

%.

d) Lily tIch t 1 s dan dirge cp nuóc tir cong trInh cp nuOc tp trung:
%.
ci) Lily tIch tST 1 s dan dirge sü diing nrn9c HVS lit cong trInh ep nuâe
%.
nhó lé, quy mô hO gia dInh:
3. Thtrc hin BO chi s Theo dOi - Dánh giá: Cólkhông.
Nu có: fXrgc cap tir nguôn kinh phi nào?
1.2 COng trInh cp rnró'c
1. Tng s cOng trInh cap nuâc tp trung hin eó:

. (cong trInh).

a) Ho.t dng bn vrng:
(ngirM).
diing nithc:

(cong trIrih). Tkg s nguôi dan sir

b) Hoat dng bInh thurng:
(ngithi).
diing ntrc:

. (cong trInh). Tng s ngui dan sir
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.. (cong trInh). TOng s ngui dan si

c) Hot dng kern hiu qua:
(ngui).
ding nuc:
d) Ngrng hoat dng:
huing:
. (nguii).

(cong trInh); Tng s ngui dan b ành

2. Tng s cOng trInh cp nithc nhó lé, quy mô h gia dInh hin có:
(cong trinh).
a) Ging khoan

(cai).

b) Ging dào:

(cai).

c) Lu, b chira:

. .(cái).

d) Khác:

... (cái).

1.3. Kêt qua thrc hin Thông tu' 54/TT-BTC:
(Tng s cong trinh dã thc hin kim ké dánh giá hin trng; s cOng trinh
dã xác djnh duçc giá trj con 1i; s cOng trInh dã bàn giao don vj quàn 1, vn
hành; s cOng trInh dà thanh 1, và d%r kin thanh 1g...).
1.4. Mo hInh to chü'c, nhim vii quãn I, vn hành
1. Biôn ch Chi ciic Thüy lcii thirc hin nhim vi v niióc sch nông thôn:
(ngithi).
2. Trung tam Ntthc sch và VSMTNT nhim v1i chInh duçic giao; s
luqng biên ch, hInh thüc tr chü).
a) Nhim vi chInh dugc giao:
b) Biên ch&

(ngithi).

c) Hmnh thirc tir chü hoàn toànImt phnIthun tüy?
(Nu tir chü mOt phn: chim .....%/kinh phi hot dng cüa Trung tarn).
3. Mo hInh quân 1, vn hành cOng trinh c.p nithc sch tp trung nông
thOn (Trung tam; Doanh nghip; Tu nhân; Cong ctng quãn 1; s luçmg cong
trInh, hoat dng cOng trInh; cOng tác duy tu, bão duOng, tài chInh...).

1.5. Giá nu*c, xã hi hoá nithc sich.
1. Giánuâc:
a) Giá tiêu thu nuâc sinh hoat:
- Th.p nMt

(dng/m3/tháng).

- Cao nht'

. .(dng!m3/tháng).

- Ap diing giá lily tin: có/không.
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b) Ca ch cp bü giá nuOc: có/không.
Nu có: Nêu cii th ca ch c.p bü.
2. ChInh sách khuyn khIch xa hi hóa nithc sach: có/không.
(Nu có: Nêu các van ban cüa dja phirang và chInh sách khuyn khIch).
3. Chinh sách h trçl c.p nuâc cho h gia ctInh: có/không.
(Nu có: Nêu CU th hInh thüc h trq cho d.0 ni t.p trung; h6 trg di vOi
c.p nithc nhô lè, quy mô h gia dlnh...).
1.6. Nir&c sich trong Chirong trInh MTQG xãy dirng Nông thôn mói
T&ig s xã hoàn thành tiêu clii 17.1 v nizyc sach:
- Nàm 2017:

. /

tng so xã toàn tinh.

- Näm 2018: Dir kin tang them
toàn tinh.

xa, dat

/

tng s xã

1.7. Sap nhp/giãi th hoc c phn hoá Trung tam ntthc sich &
VSMTNT.
1. L trinh chuyn di dan vj sçr nghip cong 1.p sang cOng ty c ph.n
hoc doanh nghip: có/chua có.
(Nu có: Ghi thii gian dv kMn thirc hin).
2. Co phixang an giâi th/sáp nhp: có/không.
(Nu có: Nêu cii th phixang ).
1.8. D xut, kin nghj di vói Trung tro'ng
1.ChInh sách cn s1ra di ho.c xay d%rng mâi:
2. HTthng dn th%rc hin chuyên môn, nghip v%1:
3. Các vn d khác:
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II. BIEU 1: HLW TRANG CONG TRIMI CAP NIJOC HIN CO
COng sut thi& k (m3/ngd)

Thông tin chung

iT

Ten Lông
trinh cap
nir?rc

Ten don
vj quIn I
vn hmnh

S ngirOi
quãn I,
yIn hlnh

Nm dira Tng mfrc
du tir
yb khai
thIc
(tr. dOng)

<50

50-300

300-500

I Cong trInh cOp nthc do don vi sir nghip cong lIp quIn I (Trung tam NS, Cong ty cO phOn.)
1 ...
2...
II Cong trInh cOp nithc do doanh nghip quIn l
1...
2...
III Cong trinh cOp nu*c do tir nhân quIn l
2...
IV Cong trinh cOp nirOc do cong dOng vl dc loi hlnh khlc quan I
A UBNDxbquIn1y
1...
2...
B Hcip tIc xO quIn 1
1...
2...
C TO, cI nhân quãn 1
1...
2...
TONG sO (1+! +111+1%')

B&n vfrng

So ngirOi
SI.r dung

>500

-

Gil mthc
11 dçng COng sut
(dOng/m3) lthai thlc
thc t
(m3/ngd)

Hin trng hot dung
KIm

Không hoyt dng

Trung binh

S
Cong sut
ngiroi khai thlc
sir
thlrc t
dung (m3/ngd)

S
ngtrOri
sfr
dung

COng sut
khai thlc
thc t
(m3lngd)

S
ngtrbi
si'r
ding

Cong
suOt

So
ngu*i bj
bnh
hithng

III. BIEU2: DANH MUC CONG TRINII KEU GQI XA HO! HOA
Quy mô du tir
Ni dung
Cong sut
I. DI)' AN DAU TU' M(11

II. CHUYEN GIAO QUAN LY

Nguin
11U*C

Thbi gian
thiic hin

Tng mfrc
du tir
(tr. dng)

IV. BIEU 3: DANH MUC CONG TRINH HOAN THANH
xA HOI HOA, CHUYEN GIAO TAI SAN
Q
Ni dung du
Sh
I. HOAN THANH XA HQI HOA

ii. CHUYEN GIAO TAI sAr

mô du hr
Cong sut

Ngun

Thbi gian
hoàn thành

T&ig mfrc
du hr
(tr. dng)

