
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

Số:         /UBND-KT 
 

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ, 

nâng cao hiệu quả thực hiện 

Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả  

Lạng Sơn, ngày     tháng 7  năm 2020 

  

 Kính gửi:   
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                          

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (sau đây gọi tắt là Chương trình) là Chương 

trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cải thiện điều kiện vệ sinh và nước sạch 

cho vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Đến nay 

qua gần 5 năm tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn đã đạt được những kết 

quả tích cực, hết năm 2019 toàn tỉnh có 151.462 hộ dân nông thôn được sử dụng 

nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 93,4%, trong đó có 57,5% số hộ được sử dụng nước 

sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó việc thực hiện 

Chương trình vẫn còn một số hạn chế, đó là: kết quả đạt được là tích cực, nhưng 

chưa đạt yêu cầu Chương trình đề ra; chính quyền cơ sở một số nơi chưa thực sự 

quan tâm đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, nhất là về vệ sinh 

môi trường nông thôn; nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi 

trường, công tác quản lý, phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư còn hết sức hạn 

chế, nhiều công trình được đầu tư xong không được quản lý, khai thác, bỏ không 

gây lãng phí nguồn lực đầu tư... 

Theo Văn kiện đã được phê duyệt, Chương trình dự kiến kết thúc vào tháng 

7/2021 (hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị xin gia 

hạn thực hiện đến tháng 7/2023, tuy nhiên chưa có kết quả chính thức). Để bảo 

đảm hoàn thành các mục tiêu Chương trình đã cam kết, tăng tỷ lệ cư dân nông 

thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương 

trình) tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, điều phối, hướng dẫn thực hiện 

Chương trình trên địa bàn; chỉ đạo nâng cao năng lực tham mưu, điều phối của 

Văn phòng Ban Điều hành Chương trình, kịp thời đề xuất Ban Điều hành Chương 

trình giải quyết các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng Chương trình; chỉ đạo 
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Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - đơn vị được giao triển 

khai thực hiện Tiểu hợp phần 1 thuộc Hợp phần I- Cấp nước cho cộng đồng dân 

cư và các hoạt động liên quan về cấp nước nông thôn của Hợp phần 3, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Đôn đốc các đơn 

vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời tổng hợp, tham mưu, đề 

xuất với UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo bộ phận 

nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển 

khai thực hiện Chương trình của ngành Giáo dục và Đào tạo (Tiểu hợp phần 2 

thuộc Hợp phần 1- Cấp nước và vệ sinh cho trường học và các hoạt động liên 

quan về cấp nước, vệ sinh trường học của Hợp phần 3) bảo đảm tiến độ, kế hoạch 

giải ngân nguồn vốn được giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trong việc cung cấp nước sạch và vệ sinh ở trường học cũng như 

hỗ trợ các trường học vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước và vệ sinh; 

phối hợp tốt với Sở Y tế triển khai thực hiện chỉ tiêu xây dựng xã đạt vệ sinh toàn 

xã. 

3. Sở Y tế nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện Chương trình của ngành Y tế trên địa bàn. Chỉ đạo Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Hợp phần 

2- Vệ sinh nông thôn và các hoạt động liên quan về vệ sinh của Hợp phần 3 bảo 

đảm chất lượng và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch giao. Tập trung phối hợp 

cùng các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hoàn thành, đạt chỉ tiêu về xây 

dựng xã đạt vệ sinh toàn xã theo yêu cầu Chương trình đã cam kết. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, 

phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc phân bổ, điều 

chỉnh nguồn vốn Chương trình linh hoạt, kịp thời để bảo đảm tỷ lệ giải ngân 

nguồn vốn đạt yêu cầu; hướng dẫn các đơn vị liên quan về cơ chế tài chính, tham 

mưu cân đối có thể ứng trước kinh phí địa phương thực hiện các chỉ số đầu ra 

hàng năm để bảo đảm đạt các chỉ tiêu Chương trình đã cam kết. 

5. Sở Xây dựng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát chất lượng xây 

dựng các công trình nước sinh hoạt đầu tư trên địa bàn, nhất là công tác hậu kiểm 

sau đầu tư; đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ thiết kế, tạo điều 

kiện cho các chủ đầu tư sớm triển khai các bước đầu tư xây dựng, thúc đẩy quá 

trình giải ngân bảo đảm kế hoạch vốn giao. 

6. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh việc 

triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dân vay vốn xây dựng công 

trình cấp nước, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình trên địa bàn theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; ưu tiên cho các xã phấn đấu về đích nông 

thôn mới, xã phấn đấu đạt vệ sinh toàn xã trong Chương trình. 

7. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của Chương trình, từ đó thay đổi 

nhận thức, nâng cao tính tự giác tham gia, chấp hành thực hiện nghiêm các quy 
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định của Chương trình. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có công 

trình cấp nước sinh hoạt đã được đầu tư mà chưa thực hiện việc thành lập Ban 

quản lý, Tổ quản lý, chưa ban hành quy chế hoạt động, thu tiền sử dụng nước thì 

chậm nhất trước ngày 30/9/2020 phải hoàn thành việc thành lập, ban hành quy 

chế, đi vào hoạt động để nâng cao tính bền vững, hiệu quả công trình. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện nghiêm túc tổ 

chức thực hiện./. 

           
 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trung tâm Nước sạch và NSMT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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