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Lào Cai, ngày       tháng        năm 2023  

 

Kính gửi:  
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Y tế; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số: 17/BC-SNN ngày 
13/01/2023 về Tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác và kết quả thu tiền 

sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai năm 2022. Để việc vận hành, quản lý, khai thác tối đa công suất thiết 

kế, mang lại hiệu quả cao từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở nông thôn, 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 
được giao quản lý tài sản hạ tầng cấp nước sạch nông thôn rà soát, tổng hợp các 

danh mục công trình cấp nước tập trung hư hỏng xuống cấp, người dân có nhu 
cầu sử dụng cao đề xuất với UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực sửa chữa, nâng 
cấp để công trình phát huy hiệu quả và chất lượng nước đạt quy chuẩn, ưu tiên 

các xã dự kiến về đích NTM theo quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025; góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chiến 

lược Quốc gia về nước sạch và Chương trình hành động về đảm bảo an ninh nguồn 
nước của tỉnh ủy Lào Cai giai đoạn 2022-2030; đảm bảo cấp nước an toàn, nâng 

cao khả năng truyền tải nước sạch thường xuyên liên tục, hiệu quả, góp phần bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu các loại bệnh liên quan đến nước. 

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu 

đề xuất xây dựng chính sách cấp bù giá nước từ ngân sách tỉnh để đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước, quản lý công trình (áp dụng đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, 
khai thác có hiệu quả công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh và 

thu được tiền sử dụng nước) do: mức thu tiền sử dụng nước sinh hoạt nông thôn 
theo Quyết định quy định của UBND tỉnh hiện nay còn thấp, chưa tính đúng, tính 

đủ các chi phí để đảm bảo chi trả cho công tác duy tu, bảo dưỡng công trình. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương nghiên 
cứu, tham mưu xây dựng chính sách “Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp công trình nước 

sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030” trình HĐND tỉnh ban 
hành trong năm 2023. 



2. Các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư:  

- Chủ trì tham mưu cân đối bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các Chương 

trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn 

theo Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 31/12/2022 về Triển khai thực hiện 

Chương trình hành động số 163-CTr/TU ngày 12/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai 

thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an 

ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tham mưu trình 

UBND, HĐND tỉnh xem xét, ban hành các chính sách liên quan đến lĩnh vực cấp 
nước sinh hoạt tập trung nông thôn. 

3. Sở Y tế: Khẩn trương trình ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung và công trình cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình để làm cơ 

sở căn cứ triển khai đánh giá, thẩm định đối với các xã về đích NTM nâng cao, 

hoàn thành trong năm 2023. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Quán triệt nghiêm túc việc quản lý khai thác và triển khai thu tiền sử dụng 
nước từ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo quy định, đảm bảo thu đủ 

số công trình và số tiền giao thu theo kế hoạch. 

- Từ năm 2023 thực hiện giao kế hoạch thu, chi tiền sử dụng nước từ công 
trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn cùng với giao dự toán ngân sách nhà 

nước hàng năm của các đơn vị quản lý. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kênh thông tin 

để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư trong việc quản 
lý, bảo vệ, khai thác công trình nước sạch và nộp tiền sử dụng nước sạch theo quy 
định của tỉnh ban hành. 

- Định kỳ tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý khai thác công trình 
cấp nước sạch trên địa bàn cấp huyện 6 tháng/1 lần để tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc đang gặp phải nhằm từng bước phát huy hiệu quả, nâng cao tính bền 

vững các công trình cấp nước sinh hoạt ở địa phương. 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đánh giá thực trạng công trình cấp 

nước sinh hoạt trên địa bàn, làm rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc 
và đề xuất giải pháp khắc phục. 

- Rà soát và thực hiện công tác thanh lý các công trình cấp nước tập trung 

không hoạt động đủ điều kiện thanh lý. 

- Chỉ đạo UBND các xã/thị trấn ưu tiên lựa chọn giao khoán việc quản lý, 
khai thác công trình cho Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã thực hiện (qua đánh giá 

thấy rằng mô hình giao cho thôn bản tự quản lý không phát huy hiệu quả). 

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương, vận động các nguồn xã hội hóa để 
sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung đang bị xuống cấp; có lộ 



trình nâng cấp hệ thống, thiết bị xử lý lọc khử khuẩn đạt chất lượng nước sạch 
theo quy chuẩn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về lĩnh vực cấp nước trong xây 

dựng nông thôn mới. 
 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, địa 

phương triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP3; 
- Ban Biên tập Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TH1, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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