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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp 

nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Cao Bằng. 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng kính trình các nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT  

 1. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

- Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 

Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-

CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, 

cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 

2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực hạ tầng kỹ thuật; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, 

Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đầu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, 

khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; 

- Căn cứ Thông tư  số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013  của Bộ Tài 

chínhQuy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông 



2 

 

thôn tập trung; Thông tư 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính, 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của 

Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước 

sạch nông thôn tập trung; 

- Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Tài chính, Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá 

nước sạch sinh hoạt. 

2. Sự cần thiết ban hành  

 - Thực hiện nội dung tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng 

bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; 

- Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 955 công trình cấp nước tập trung tại nông 

thôn, trong đó 190 công trình hoạt động bền vững; 447 công trình hoạt động 

trung bình; 207 công trình hoạt động kém hiệu quả; 111 công trình không còn 

hoạt động. Các công trình hoàn thành được bàn giao cho cấp xã quản lý và giao 

trực tiếp giao các tổ quản lý vận hành sử dụng. Công tác duy tu, bảo dưỡng, vệ 

sinh môi trường đã được quan tâm nhưng chưa được thường xuyên, tình trạng 

tranh chấp nguồn nước vẫn còn xảy ra, kinh phí hỗ trợ cho công tác duy tu bảo 

dưỡng chưa được quan tâm đúng mức. Mức giá thu tiền nước tại một số địa 

phương còn rất thấp, tiền thu nước không đủ bù chi cho công tác quản lý, vận 

hành, duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa công trình. Sự phối hợp của các cơ quan liên 

quan, địa phương trong quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh 

hoạt nông thôn thiếu chặt chẽ, chưa thật sự quan tâm đến việc quản lý công trình 

sau đầu tư. Từ thực trạng cho thấy còn nhiều công trình không hoạt động và hoạt 

động kém hiệu quả như số liệu ở trên. 

- Mặt khác, Quyết định 480/2011/QĐ-UBND, ngày  16 tháng 3 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân  tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý, khai thác, 

bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được 

ban hành từ năm 2011, đến nay một số nội dung không có phù hợp với các quy 

định hiện hành. 

- Sự phối hợp của các cơ quan liên quan, địa phương trong quản lý, sử 

dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thiếu chặt chẽ, chưa thật 

sự quan tâm đến việc quản lý công trình sau đầu tư. 

- Cụ thể hóa một số nội dung cho phù hợp với hiện trạng quản lý, khai 

thác công trình trên cơ sở điểm b, khoản 3, Điều 7 Nghị định Quyết định số 

131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính 
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sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và tình hình quản lý, khai thác công trình cấp 

nước sạch nông thôn. 

- Mặc dù Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của Bộ Tài chính 

đã hướng dẫn cơ bản chi tiết về quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công 

trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 

nhiều công trình đã được xây dựng từ lâu, không xác định được các thông số đặc 

biệt là giá trị (nguyên giá và giá trị còn lại của công trình). Do đó, Quyết định sẽ 

cụ thể hóa một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của Bộ Tài 

chính quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông 

thôn tập trung để phù hợp với đặc điểm của các công trình nước sinh hoạt của 

tỉnh. 

Với những lý do nêu trên việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng và 

khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng là cần thiết, để đảm bảo  phù hợp với các quy định hiện hành, phân công 

trách nhiệm của các cơ quan liên quan, địa phương và  thúc đẩy ý thức nhân dân 

tích cực tham gia quản lý, vận hành công trình cấp nước sinh hoạt một hiệu quả, 

bền vững. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các quy định tại các điều khoản của Nghị định, và một số nội 

dung của các văn bản liên quan khác được giao cần phải hướng dẫn để có thể thi 

hành, áp dụng ngay vào thực tiễn tại địa phương. 

- Bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật là văn bản quy định chi tiết phải quy định cụ thể, không lặp lại quy định của 

văn bản được quy định chi tiết và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời 

điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Kế thừa những quy định của giai đoạn trước còn phù hợp và các văn bản 

hiện hành phù hợp sao cho đảm bảo đúng với quy định của Luật Giá, Nghị định, 

quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt. 

- Quy định ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành 

liên quan khác và thực tiễn, hiện trạng hệ thống công cấp nước sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh. 
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO  

Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, UBND tỉnh đã giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở Tư pháp và Sở Tài chính và 

một số đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động sau: 

1. Xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, 

2. Tổ chức các xin ý kiến trực tiếp của Sở, các đơn vị liên quan và dự thảo 

Quyết định và tờ trình được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp 

và PTNT theo đường dẫn: http://sonongnghiep.caobang.gov.vn/ chuyên mục dự 

thảo văn bản và trang thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng. 

3. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cá nhân, đơn vị có liên quan Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã nghiên cứu tiếp thu, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Tờ 

trình, Quyết định trình Sở Tư pháp thẩm định. 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, xem xét 

và ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT 

ĐỊNH. 

1. Bố cục dự thảo Quyết định gồm 3 chương, 18 điều: 

- Chương I: Những quy định chung: từ điều 1 đến điều 4. 

- Chương II: Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt 

nông thôn: từ điều 5 đến điều 13. 

- Chương III: Quản lý nhà nước  về cấp nước sinh hoạt nông thôn tập 

trung, từ điều 14 đến điều 17 

- Chương III: Điều khoản thi hành: điều 18. 

2. Nội dung cơ bản 

2.1 Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:  

a) Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định sẽ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp 

nước sạch nông thôn tập trung, gồm: 

-  Công trình cung cấp nước sạch cho dân cư nông thôn được đầu tư toàn 

bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước; 

công trình được xác lập sở hữu nhà nước. 

-  Công trình đồng thời cung cấp nước sạch cho dân cư đô thị và dân cư nông 

thôn được đầu tư từ các nguồn vốn: 

http://sonongnghiep.caobang.gov.vn/
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+ Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn; 

+ Chương trình Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (viết tắt là Chương trình 

134); 

+ Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi (viết tắt là Chương trình 135); 

+ Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; 

+ Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước. 

- Công trình cấp nước sạch nông thôn nhỏ lẻ được đầu tư từ ngân sách nhà 

nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước và công trình cấp nước sạch nông thôn 

được đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước, không có nguồn gốc ngân sách 

nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 

b) Đối tượng áp dụng   

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông 

thôn tập trung. 

- Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác công 

trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

2.2. Nội dung chính của Quyết định 

a) Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn tập trung 

- Đơn vị quản lý công trình 

- Giao công trình cho đơn vị quản lý 

- Hình thức giao công trình 

- Quyền và nghĩa vụ của đơn vị quản lý công trình 

- Vận hành, khai thác công trình 

- Hồ sơ công trình, hồ sơ hình thành và giao công trình cho đơn vị quản lý, 

báo cáo kê khai, hạch toán, khấu hao, bảo trì, chuyển nhượng, thanh lý công 

trình 

- Giá tiêu thụ nước sinh hoạt 

- Thu, sử dụng, quản lý nguồn thu tiền nước 

- Tổ chức bảo vệ công trình. 

b) Quản lý nhà nước về cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung 
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- Trách nhiệm của các sở, ban, ngành  

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ công trình cấp nước sinh 

hoạt nông thôn tập trung. 

IV. Những vấn đề xin ý kiến 

 Do nhiều công trình đã được xây dựng lâu năm, hồ sơ tài liệu liên quan 

đến công trình bị thất lạc, không được lưu trữ ảnh hưởng đến việc xác định giá 

trị công trình. Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất trong quá trình thực hiện đối 

với nội dung giá trị công trình khi chưa có cơ sở và không xác định giá trị công 

trình thì vẫn tiến hành thực hiện các thủ tục giao công trình cho đơn vị quản lý  

để sử dụng, khai thác có hiệu quả.  

Trên đây là nội dung trình về quy định về Quản lý, sử dụng và khai thác 

công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính trình UBND xem xét, quyết định ban hành./. 

(Kèm theo bản dự thảo Quyết định) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ (GĐ, Ô Doanh); 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Trung tâm nước sạch và VSMTNT; 

- Lưu: VT, CCTL. 
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