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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

CHỈ THỊ
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
Công trình nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng,cung cấp nước sinh
hoạt, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh
xã hội, phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Thời gian qua, Chính phủ đã
tập trung nhiều nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước sạch nông thôn, nhất là
tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và
đặc biệt khó khăn. Việc bảo vệ, sử dụng, khai thác hiệu quả, bền vững, gắn với huy
động các nguồn lực ngoài ngân sách cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác
công trình nước sạch là rất cần thiết.
Công tác quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập
trung thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, Nhà nước từng bước nắm
được số lượng, chất lượng, hiện trạng sử dụng, tình hình biến động của công trình
để phục vụ công tác đầu tư, quản lý, khai thác, xác lập hồ sơ công trình và chủ thể
được giao quản lý công trình, bước đầu xã hội hóa việc đầu tư, vận hành công trình
nước sạch nông thôn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế
như: một số công trình chưa được quyết toán hoặc hồ sơ quyết toán chưa đảm bảo
yêu cầu, nguồn vốn đầu tư đa dạng từ nhiều chương trình, chia thành nhiều giai
đoạn nên việc thiết lập hồ sơ ban đầu ở một số địa phương khó khăn; việc xác định
giá trị công trình khi giao cho doanh nghiệp chưa được tính toán, giao theo giá trị
còn lại thực tế, cơ chế cho doanh nghiệp nhận nợ chưa rõ ràng nên chưa thu hút
được nhiều doanh nghiệp trong việc nhận chuyển giao công trình; việc theo dõi,
hạch toán, tính khấu hao công trình chưa được quan tâm đúng mức, chưa tính
đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành nước sạch; phối hợp giữa các cơ quan
liên quan địa phương trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp
nước sạch nông thôn tập trung thiếu chặt chẽ, một số địa phương chưa thực sự sát
sao trong phối hợp quản lý công trình.
Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác vàsử dụng bền vững công
trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
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1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, đánh giá
việc thực hiện giao công trình nước sạch nông thôn tập trung, cơ chế hỗ trợ bù giá
nước sạch nông thôn theo quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02
tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 54/2013/TT-BTC
ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính, xác định cụ thể:
a) Các công trình đã giao đang hoạt động có hiệu quả, tiếp tục giao cho đối
tượng quản lý, sử dụng khai thác;
b) Các công trình chưa được giao cho đối tượng quản lý hoặc giao quản lý, vận
hành chưa hiệu quả, tổ chức thực hiện đánh giá, xác định giá trị còn lại thực tế của
từng công trình gắn với thời gian sử dụng thực tế; thời hạn đánh giá giá trị còn lại
thực tế của từng công trình và giao cho đơn vị quản lý, vận hành chậm nhất đến 30
tháng 6 năm 2017.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh chính sách bàn
giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo hướng:
a) Các công trình sau khi rà soát, đánh giá xác định tại điểm b Mục 1 của Chỉ
thị này được giao cho đơn vị có đủ năng lực quản lý, vận hành công trình theo quy
định; thực hiện giao theo nhóm công trình trong một vùng, khu vực (xã, liên xã,
huyện) theo quy hoạch, không giao riêng lẻ công trình thuận lợi có ưu thế khai
thác. Thứ tự ưu tiên giao quản lý, vận hành công trình như sau: Giao cho doanh
nghiệp; giao cho đơn vị sự nghiệp công lập; giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đối tượng giao quản lý, khả năng
hỗ trợ của ngân sách nhà nước về cấp bù giá nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định phương thức giao công trình, cụ thể:
- Việc giao công trình cho đơn vị sự nghiệp công lập, cho Ủy ban nhân dân cấp
xã thực hiện theo hình thức thỏa thuận hoặc đặt hàng.
- Việc giao công trình cho doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức đấu
thầu để lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước
sạch nông thôn. Doanh nghiệp trúng thầu sẽ thực hiện thanh toán giá trị công trình
quy định tại điểm b Mục 1 Chỉ thị này ngay khi nhận bàn giao hoặc thanh toán dần
tương ứng với thời gian sử dụng còn lại thực tế của công trình (các nội dung cụ thể
này là điều kiện đưa vào Hồ sơ thầu và Hợp đồng giao công trình cấp nước sạch
nông thôn tập trung).
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế cân đối ngân sách địa
phương quyết định cấp bù từ Ngân sách địa phương hoặc nguồn Chương trình mục
tiêu (nếu có) trong trường hợp giá bán nước sạch nông thôn do Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định của
pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cấp nước (thông
qua số lượng m3 nước sạch tiêu thụ của doanh nghiệp).
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3. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch
nông thôn theo phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với các cơ quan thông tin
đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân, học sinh
tham gia bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước.
4. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý,
sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung có trách nhiệm
tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

