
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 54/KH-SNN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH   

Tăng cường năng lực Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2021 

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Chương trình “Mở rộng Quy mô Vệ sinh và 

Nước sạch Nông thôn Dựa trên Kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Hiệp định Tài trợ số: 5739-VN ngày 10/03/2016 giữa Việt Nam và 

Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ 

NN  TNT về việc điều chỉnh     sung Quyết định số 3606/QĐ - BNN - HTQT 

ngày 4/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và  hát triển nông thôn phê duyệt Văn  iện 

Chương trình “Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch Nông thôn Dựa trên Kết 

quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; Văn  ản số 6559/BNN-TCTL ngày 04/8/2016 

của T ng cục Thủy lợi về việc triển  hai thực hiện chương trình Mở rộng quy mô 

nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên  ết quả tại 21 tỉnh; 

Căn cứ Văn  ản số 2150/UBND-TL ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ triển  hai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên  ết quả  vay vốn Ngân hàng thế giới;  

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên  ết quả giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 31/12/2020 của Sở Nông nghiệp và 

 TNT về Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên  ết quả trên địa  àn tỉnh Tuyên Quang năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về phê 

duyệt phân    dự toán  inh phí t  chức các hoạt động sự nghiệp thuộc Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên  ết quả đầu ra  vay vốn 

Ngân hàng thế giới năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-KSBT ngày 05/8/2021 của Trung tâm Kiểm soát 

 ệnh tật tỉnh về  ế hoạch nâng cao năng lực Hợp phần vệ sinh Chương trình Mở 

rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên  ết quả trên địa  àn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2021.  
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Sở Nông nghiệp và  hát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tăng cường năng 

lực  thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên  ết quả đầu ra năm 2021  trên địa  àn tỉnh Tuyên Quang  cụ thể như sau: 

I. HIỆN TRẠNG VÀ CÁC MỤC TIÊU VỀ CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH: 

1. Tình hình chung: 

Tuyên Quang là một tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc bộ bao gồm 01 thành 

phố, 6 huyện và 138 xã, phường, thị trấn với t ng số 2.096 thôn/bản. Có diện tích 

5.868 Km2. Đến hết năm 2020, dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh là 673.150 

người  trong đó hộ gia đình nông thôn 166.112 hộ với 123 xã thuộc khu vực 

nông thôn. 

Trong những năm qua Sở Nông nghiệp và  hát triển nông thôn đ  chủ trì 

triển  hai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn trên địa  àn tỉnh  thường xuyên  iểm tra  giám sát các  an  

ngành trong quá trình thực hiện  duy trì t  chức các hoạt động tập huấn  tuyên 

truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn  thực hiện đầu tư xây dựng 

các công trình cấp nước tập trung nông thôn  cấp nước và vệ sinh trường h c và 

trạm y tế  hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu mẫu cho một số hộ gia đình nghèo  cận 

nghèo  gia đình chính sách. Kết hợp với các chương trình dự án và vận động tuyên 

truyền nhân dân tự đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn 

góp phần không nhỏ trong việc cải thiện vệ sinh môi trường cho người dân khu 

vực nông thôn trên địa  àn tỉnh. 

2. Hiện trạng về cấp nước và vệ sinh: 

Đến hết năm 2020 tỉnh Tuyên Quang có tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 95,0%  tuy nhiên nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế mới đạt 

trên 60,0%. Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh là 88.646 hộ, chiếm tỷ 

lệ 53,4%, gồm: nhà tiêu tự hoại hợp vệ sinh là 68.091 cái; nhà tiêu thấm dội nước 

hợp vệ sinh là 9.717 cái; nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ 7.265; nhà tiêu chìm có 

ống thông hơi 4.997 cái. 

3. Mục tiêu của tỉnh: 

Thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên  ết 

quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới, năm 2021 tỉnh Tuyên Quang đ  đề ra các mục 

tiêu về vệ sinh và nước sạch như sau: 

- Mục tiêu về vệ sinh: Nâng cao nhận thức  thay đ i thái độ  hành vi của người 

dân nông thôn nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân  tăng cường tỷ lệ người dân 

được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa  àn 03 xã, gồm:  

Danh sách các x  đạt vệ sinh toàn x  năm 2021: 

TT 

Tên xã can thiệp để 

đạt vệ sinh  

toàn xã 

Tổng số hộ 

trong xã 

Số dân 

hưởng lợi 

trong xã 

Tỷ lệ nhà tiêu 

HVS năm  

2021 (%) 

Mục tiêu % 

nhà tiêu 

HVS năm 

2021 

1 Tân An 1.593 6.372 30,8 70,0 
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2 Minh Quang 1.579 6.316 35,2 70,0 

3 Trung Hà 1680 6.720 27,5 70,0 

- Mục tiêu về cấp nước: Thực hiện đầu tư xây dựng 10 cụm công trình cấp 

nước tập trung nông thôn, trong đó 06 công trình chuyển tiếp từ năm 2020 (gồm 04 

công trình nâng cấp  sửa chữa; 02 công trình xây mới);  hởi công xây dựng trong 

năm 2021 là 04 cụm công trình (gồm 02 công trình nâng cấp mở rộng  02 công trình 

xây mới); dự  iến hoàn thành được mức đấu nối mới trong năm 2021 là trên 3.000 

đấu nối. 

Danh sách công trình dự  iến đầu tư năm 2021: 

STT Tên công trình Loại hình 
Dự kiến 
đấu nối 

Dự kiến 
mô hình 
quản lý 

1 

Nâng cấp  mở rộng công trình cấp nước 

sinh hoạt x   húc Ninh  Quý Quân  Lực 

hành  huyện Yên Sơn 

Nước 

ngầm 

 

322 

Đơn vị sự 

nghiệp 

2 
Công trình cấp nước sinh hoạt  hu trung 

tâm x  Nhân Mục  huyện Hàm Yên 

Nước 

ngầm 
720 

Đơn vị sự 

nghiệp 

3 

Cấp nước sinh hoạt x  Kiến Thiết và thôn 

đồng cầu  Bình Ca 2  thôn Khe Đảng x  Tứ 

Quận  huyện Yên Sơn 

Nước mặt 

+ Nước 

ngầm 

490 

Đơn vị sự 

nghiệp 

4 
Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước 

sinh hoạt x  Tân Tiến  huyện Yên Sơn 

Nước 

ngầm 
305 

Đơn vị sự 

nghiệp 

5 

Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước 

sinh hoạt x  Kim Bình  huyện Chiêm Hoá 

(gđ 2) 

Nước mặt 

+ Nước 

ngầm 

575 

Đơn vị sự 

nghiệp 

6 

Nâng cấp  mở rộng công trình cấp nước 

sinh hoạt x  Nhữ Khê  x  Nhữ Hán huyện 

Yên Sơn 

Nước mặt  1.051 

Đơn vị sự 

nghiệp 

7 
Cấp nước sinh hoạt x   húc Sơn  huyện 

Chiêm Hoá 
Nước mặt 1.140 

Đơn vị sự 

nghiệp 

8 
Nâng cấp mở rộng CT CNSH x  Kim 

Quan  huyện Yên Sơn 

Nước 

ngầm 
215 

Đơn vị sự 

nghiệp 

9 
Nâng cấp mở rộng CT CNSH x  Thái Sơn  

huyện Hàm Yên 

Nước 

ngầm 
210 

Đơn vị sự 

nghiệp 

10 CNSH xã Thái Bình, huyện Yên Sơn 
Nước 

ngầm 
506 

Đơn vị sự 

nghiệp 
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4. Khó khăn và chiến lược giải quyết: 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi điều  iện  inh tế  x  hội còn nhiều  hó  hăn  

dân tộc thiểu số chiếm đa số  nhiều người dân còn mang tính trông chờ  ỷ lại vào 

sự trợ giúp của Nhà nước. Chưa có cơ chế  chính sách phù hợp cho việc thu hút  

 êu g i đầu tư của các nguồn lực trong x  hội cho Chương trình nước sạch. Mục 

tiêu phấn đấu của Chương trình trên địa  àn tỉnh là 45 x  đạt vệ sinh toàn x ; xây 

dựng và duy trì 12.900 đấu nối cấp nước  ền vững. Đây là Chương trình thực hiện 

dựa trên  ết quả đầu ra nên việc triển  hai là rất  hó  hăn  vì vậy cần phải có 

những cố gắng lớn từ các cấp chính quyền cũng như của các  an ngành liên quan 

và của toàn cộng đồng. 

4.1. Khó khăn: 

- Về vệ sinh: Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh còn thấp  so 

với mục tiêu của Chương trình. Nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi 

trường  vệ sinh cá nhân  sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh còn hạn chế  nhiều người chưa 

có thói quen rửa tay sau  hi đi vệ sinh  vẫn còn hộ gia đình sử dụng phân tươi trong 

trồng tr t.  

- Về cấp nước: Địa hình miền núi  chia cắt. Dân cư sống  hông tập trung  

phong tục  tập quán còn lạc hậu  xuất đầu tư xây dựng công trình cấp nước cao. Thu 

nhập của người dân nông thôn còn thấp nên việc chi trả tiền sử dụng nước còn nhiều 

hạn chế. Công tác quản lý  sử dụng và  hai thác công trình còn gặp nhiều  hó  hăn.  

Ngoài ra  các quy định về tiêu chí lựa ch n dự án, mục tiêu Chương trình đưa 

ra với tỉnh là tương đối cao và là một thách thức đối với tỉnh. 

4.2. Cách giải quyết: 

Tập trung triển  hai thực hiện những phương pháp tiếp cận mới  có tính t ng 

hợp về các mặt thuộc lĩnh vực nước sạch và vệ sinh: 

- Truyền thông thay đ i hành vi (BCC) vệ sinh đồng thời hỗ trợ phát triển thị 

trường vệ sinh nhằm cải thiện thói quen rửa tay với xà phòng  chấm dứt phóng uế 

 ừa   i và tăng cường sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 

- Tăng cường tiếp cận  ền vững với nước sạch và tăng độ  ao phủ nước hợp 

vệ sinh ở  hu vực nông thôn miền núi và Dân tộc thiểu số thông qua việc thay đ i 

sâu sắc về nhận thức và tiếp cận của các cấp  các ngành đặc  iệt là cộng đồng trong 

các  hâu đầu tư và quản lý; Tuyên truyền  vận động nhân dân duy trì việc sử dụng 

nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn theo quy định từ các công trình cấp nước sinh hoạt tập 

trung nông thôn; 

- Hoàn thiện chính sách và thể chế  tăng cường năng lực của các t  chức cấp 

trung ương và địa phương. Xây dựng và áp dụng các sáng  iến/mô hình mới  phù 

hợp và  ền vững với điều  iện vùng miền; đặc  iệt tại  hu vực nông thôn miền núi  

thúc đẩy vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân của người Dân tộc thiểu số;  inh phí 

từ Chương trình sẽ giúp các tỉnh triển  hai được tốt công tác truyền thông vận động 

cộng đồng về vệ sinh cá nhân  vệ sinh môi trường;  

- Xây dựng và triển  hai một chương trình vận động chính sách cấp tỉnh và 
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quốc gia dành cho các cán  ộ công chức Nhà nước và những người có tầm ảnh 

hưởng trong cộng đồng; tăng cường nhận thức của các cấp chính trị về tầm quan 

tr ng của vệ sinh nông thôn  đưa mục tiêu xóa  ỏ phóng uế  ừa   i vào các tiêu chí 

phát triển  inh tế - x  hội và tăng cường tài trợ cho lĩnh vực này. 

II. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA TỈNH: 

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên  ết quả” tập 

trung nhiều vào tăng cường sự  ền vững của hạ tầng cơ sở  ằng cách tăng cường nỗ 

lực vận hành và  ảo dưỡng  và  hôi phục chi phí cấp nước. Ngoài ra  Chương trình 

còn được thực hiện với những cách tiếp cận mới  tăng cường cộng tác giữa đầu tư vệ 

sinh và xúc tiến vệ sinh để đạt được diện vệ sinh toàn x . Để đạt được hiệu quả  

những lĩnh vực tr ng tâm mới  tỉnh cần được hỗ để nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán  ộ các cấp thực hiện chương trình.   

1. Mục tiêu:  

- Nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ và thúc đẩy thay đ i hành vi vệ sinh một 

cách  ền vững và xây dựng môi trường sống ở nông thôn sạch sẽ  phòng chống 

 ệnh dịch; 

- Nâng cao  hả năng quản lý  đảm  ảo  ền vững các công trình cấp nước nông 

thôn ( ao gồm cả vận hành và  ảo dưỡng) cho cán  ộ các cấp  đặc  iệt những người 

chịu trách nhiệm chính về quản lý công trình; 

- Nâng cao  hả năng thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông về vệ 

sinh và cấp nước trong cộng đồng và trong trường h c cho cán  ộ truyền thông để 

tăng tỷ lệ đấu nối và chấp nhận đóng phí sử dụng nước tại cộng đồng; 

- Tăng cường  hả năng áp dụng và thực hiện phương pháp tiếp cận mới trong 

tiếp thị vệ sinh cho cán  ộ y tế các cấp nhằm mục đích tăng cường tính hiệu quả của 

các hoạt động truyền thông thay đ i hành vi và  đảm  ảo tính  ền vững của các dịch 

vụ vệ sinh. 

2. Nội dung hoạt động và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện: 

Các hoạt động tăng cường năng lực của tỉnh Tuyên Quang năm 2021 tập trung 

chủ yếu vào những nội dung sau:  

2.1. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

2.1.1. Quản lý chương trình: 

Để đảm  ảo hiệu quả trong việc quản lý chương trình  Sở Nông nghiệp và 

PTNT sẽ triển  hai thực hiện những hoạt động cụ thể như sau:  

- Tham dự các lớp tập huấn tại TW: Cử cán  ộ đại diện từ các Sở  ngành  đơn 

vị liên quan đi tham dự các lớp tập huấn ở TW để nắm  ắt các nội dung liên quan 

đến việc triển  hai thực hiện Chương trình hàng năm. 

- Tập huấn về s  tay hướng dẫn thực hiện Chương trình cho các đại diện  an 

ngành cấp huyện  x  tham gia thực hiện Chương trình trên địa  àn tỉnh trong năm 

2021. 

- T  chức hội nghị triển  hai Chương trình cấp tỉnh  ph   iến về triển  hai 
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thực hiện  ế hoạch năm 2021 cho cán  ộ từ UBND tỉnh  Sở Nông nghiệp và  hát 

triển nông thôn  Sở Y tế  Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan  đại diện 

các huyện  x  tham gia chương trình trong năm 2021.  Làm rõ mục tiêu  chỉ tiêu đạt 

được trong năm  phân công nhiệm vụ  trách nhiệm của các  ên liên quan   ế hoạch 

triển  hai thực hiện trong năm 2021.  

- T  chức tập huấn về S  tay hướng dẫn thực hiện về lồng ghép giới và tham 

gia của Dân tộc thiểu số trong quá trình triển  hai thực hiện Chương trình cho các 

đại diện  an ngành từ các huyện  x  tham gia thực hiện về cấp nước thuộc Chương 

trình trên địa  àn tỉnh trong năm 2021. 

- T  chức h p Ban điều hành định  ỳ để nắm  ắt và triển  hai  phân công 

trách nhiệm  tháo gỡ  hó  hăn vướng mắc trong quá trình triển  hai thực hiện 

Chương trình.  

2.1.2. Nhu cầu về nâng cao tính bền vững các công trình cấp nước: 

- T  chức t  chức h p với các huyện  xã về công tác quản lý  sử dụng và  hai 

thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn;  

- T  chức Tập huấn về thông tin  giáo dục truyền thông (IEC) về cấp nước cho 

các cán  ộ địa phương và các hộ gia đình tại các x  có công trình năm 2021;  

- Tập huấn về công tác quản lý  sử dụng và  hai thác các công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung cho các Ban quản lý công trình cấp nước trên địa  àn tỉnh  giúp 

h  có những  iến thức quan tr ng  cần thiết để thực hiện quản lý  sử dụng và  hai 

thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa  àn tỉnh. 

2.1.3. Các hoạt động truyền thông về cấp nước năm 2021 

a. Mục tiêu truyền thông cấp nước: 

Nâng cao nhận thức  thay đ i hành vi của cộng đồng về nước sạch  phát huy 

năng lực và nội lực của cộng đồng trong việc:  ảo vệ nguồn nước  công trình cấp 

nước; chống thất thu  thất thoát nước; tăng nhu cầu dùng nước sạch; sử dụng nước 

an toàn, tiết  iệm  hiệu quả  duy trì và vận hành  ền vững công trình cấp nước nông 

thôn từ đó góp phần cải thiện điều  iện sống của người dân nông thôn thông qua 

việc tiếp cận với  ền vững với nước sạch trên địa  àn tỉnh Tuyên Quang. 

Người dân hiểu được tác động của  iến đ i  hí hậu đối với việc cạn  iệt 

nguồn tài nguyên nước và người dân vùng dự án thực hành sử dụng nước tiết  iệm  

hiệu quả  góp phần ứng phó với  iến đ i  hí hậu. 

Cộng đồng được tham gia vào các hoạt động của dự án  đặc  iệt thông qua ý 

thức quyền làm chủ đối với công trình cấp nước. 

Tăng cường sự gắn  ết x  hội giữa đơn vị vận hành và người sử dụng qua việc 

chia sẻ và minh  ạch thông tin về hoạt động cấp nước cũng như nâng cao ý thức sử 

dụng dịch vụ phải trả phí – thanh toán tiền nước  hi sử dụng dịch vụ cấp nước. 

 . Các hoạt động truyền thông cấp nước năm 2021: 

- T  chức tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn qua các 

phương tiện thông tin đại chúng như: Tuyên truyền trên Đài truyền hình tỉnh; trên 
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báo tỉnh   áo điện tử  đài phát thanh x ; tuyên truyền qua hình thức treo  a nô   ăng 

rôn   hẩu hiệu… 

- H p dân tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường  triển  hai các quy 

định về đầu tư xây dựng  các quyền lợi và nghĩa vụ  hi tham gia sử dụng nước từ 

các công trình cấp nước tại các x  tham gia thực hiện Chương trình. 

2.2. Ngành y tế:  

Các hoạt động tăng cường năng lực của ngành y tế tập trung chủ yếu vào 

những nội dung sau:  

- Tham gia vào các hoạt động đào tạo  tập huấn do TW t  chức: Hoạt động 

hội thảo  tập huấn nâng cao  iến thức xây dựng  ế hoạch liên quan cho cán  ộ cấp 

tỉnh  huyện được các  ộ  ngành  Viện  Cục t  chức với số lượng  thành phần theo chỉ 

tiêu của  an t  chức quyết định. Trung tâm  iểm soát  ệnh tật tỉnh  Trung tâm Y tế 

các huyện sẽ phối hợp nghiên cứu  đề xuất và cử cán  ộ đi tập huấn theo đúng đối 

tượng. 

- Thông tin đầy đủ nội dung  hoạt động của Chương trình đến các nhà l nh 

đạo chính quyền   an ngành  đoàn thể cấp tỉnh  huyện  x  và thôn  ản thông qua các 

hoạt động sau: 

+ T  chức các hội nghị triển  hai  ế hoạch cấp tỉnh  huyện x  với các thành 

phần trong Ban điều hành Chương trình   an chăm sóc sức  hỏe nhân dân cấp 

huyện  x   các cơ quan thông tin đại chúng địa phương (4 hội nghị cấp huyện  26 hội 

nghị cấp x ). 

+ T  chức các hội nghị t ng  ết  sơ  ết đánh giá định  ỳ để đánh giá  ết quả 

hoạt động của chương trình. (04 hội nghị sơ  ết cấp huyện) 

- Cung cấp thông tin thông qua các  áo cáo công  hai  ết quả thực hiện 

Chương trình theo quy định  

- Tăng cường năng lực thực hiện  giám sát hỗ trợ  theo dõi và  áo cáo cho cán 

 ộ cấp tỉnh. 

- Tập huấn giảng viên (ToT) cho cán  ộ nòng cốt cấp tỉnh và cấp huyện về 

truyền thông  phát triển thị trường vệ sinh  giám sát đánh giá 

- Tăng cường năng lực cho tuyến dưới qua các cuộc giám sát định  ỳ đột xuất 

của tuyến trên đối với tuyến dưới  ằng hình thức cầm tay chỉ việc.  

2.3. Ngành giáo dục và đào tạo: 

- Tập huấn ToT cho Sở GD ĐT   hòng GD ĐT  và Ban giám hiệu các 

trường h c; Tập huấn  hướng dẫn về công tác vệ sinh trường h c cho cán  ộ quản lý  

giáo viên và cán  ộ y tế trường h c. Chương trình sẽ cung cấp đào tạo để cải thiện 

năng lực của ngành GDĐT  tăng cường  hả năng hiểu và thực hiện hoạt động BCC 

trong trường h c  duy trì tính  ền vững của công trình cấp nước  vệ sinh; 

- T  chức cuộc thi tìm hiểu về Vệ sinh – Môi trường – Nước sạch trong các 

trường THCS cấp tỉnh. 

(Nội dung chi tiết các hoạt động theo phụ lục đính kèm). 
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Trên đây là nội dung Kế hoạch tăng cường năng lực  thực hiện Chương trình 

mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên  ết quả năm 2021  trên địa 

 àn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang tr ng  áo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp và  TNT  

- BĐ  CT cấp nước nông thôn   (Báo cáo); 

- UBND tỉnh  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế;                                    

- Trung tâm Kiểm soát  ệnh tật tỉnh; 

-Trung tâm nước sạch  VSMTNT; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm   
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A. C c hoạt động tăng cường năng lực:  

TT Chủ đề hoặc Hoạt 

động 

Kết quả dự kiến và t c 

động đến việc đạt được 

Kết quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng 

lợi) 

Phương 

thức thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu tr ch 

nhiệm 

Ngân sách Thời 

gian 

Tài liệu/b o 

cáo 

Phụ lục 1: Ngành Nông nghiệp và PTNT 

1 

T  chức hội nghị 

triển  hai Chương 

trình cấp tỉnh;  

Tập huấn về s  tay 

hướng dẫn thực hiện 

Chương trình; về giới 

và dân tộc thiểu số; 

H p  an điều hành 

Chương trình để t ng 

 ết đánh giá  ết quả 

thực hiện Chương 

trình  

 

Nắm  ắt được quy định  

quy trình triển  hai thực 

hiện Chương trình; Triển 

 hai  ế hoạch năm 2020, 

làm rõ mục tiêu  chỉ tiêu 

đạt được trong năm  phân 

công nhiệm vụ  trách 

nhiệm của các  ên liên 

quan   ế hoạch triển  hai 

thực hiện Chương trình 

trong năm;  

Đảm  ảo tính minh  ạch 

của và nâng cao hiệu quả 

triển  hai thực hiện 

Chương trình. 

Sở KH ĐT  Sở 

Tài chính; 

UBND huyện; 

TT Nước 

Sở GD ĐT 

TTYTDP tỉnh 

02 cuộc 

hội nghị 

Sở 

NN&PTNT 

5.750.000 

(chỉ được 

cấp  inh phí 

01 cuộc) 

Trong 

năm 

2021 

Chương trình 

hội nghị; Danh 

sách tham gia; 

2 

Tập huấn nhắc lại 

các vấn đề về vận 

hành   ảo dưỡng các 

công trình cấp nước 

đ  xây dựng hoàn 

thành và được vận 

hành từ những năm 

trước; 

Nhân viên vận hành và 

 ảo dưỡng công trình 

được: Nhân viên vận hành 

và  ảo dưỡng công trình 

được:  

- Chia sẻ  inh nghiệm 

trong quá trình vận hành và 

 ảo dưỡng đ  thực hiện 

UBND x   trưởng 

thôn, Ban quản lý 

công trình đ  vận 

hành 

Tập huấn 

(01 ngày) 

Trung tâm 

Nước 
16.580.000 

Quý IV, 

năm 

2021 

Chương trình 

tập huấn  danh 

sách tham gia, 

tài liệu tập huấn  

 áo cáo tập 

huấn. Anh chụp. 
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TT Chủ đề hoặc Hoạt 

động 

Kết quả dự kiến và t c 

động đến việc đạt được 

Kết quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng 

lợi) 

Phương 

thức thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu tr ch 

nhiệm 

Ngân sách Thời 

gian 

Tài liệu/b o 

cáo 

Kết hợp thực hiện 

IEC về nước sạch  

Hội thảo các vấn đề 

về thể chế đối với các 

công trình cấp nước 

tập trung; nâng cao 

năng lực thực hiện 

hiệu quả các hoạt 

động truyền thông về 

cấp nước 

- Đưa ra những vấn đề  hó 

giải quyết để thảo luận và 

tìm ra phương hướng  hắc 

phục 

- Duy trì đấu nối  ền vững 

ở những công trình đ  hoạt 

động từ những năm trước 

- Nắm  ắt các vấn đề thể 

chế đối với công trình cấp 

nước tập trung 

- Nâng cao năng lực thực 

hiện hiệu quả các hoạt 

động truyền thông về cấp 

nước 

 Phụ lục 2: Ngành Y tế       

I  ăng cư ng th y đ i hành vi vệ sinh và t nh  ền v ng các d ch vụ vệ sinh    

1 

Thông tin đầy đủ 

về Chương trình 

cho l nh đạo chính 

quyền  đoàn ở các 

cấp tỉnh  huyện  x  

Các nhà quản lý có 

thông tin đầy đủ qua đó 

tạo môi trường thuận lợi 

cho việc triển  hai 

chương trình. 

Ban điều hành 

chương trình 

tỉnh  Ban chăm 

sóc SKND 

huyện  x   của 

các huyện Sơn 

Dương  Yên 

Sơn  Hàm Yên  

Hội 

nghị  

tuyên 

truyền 

trên báo, 

đài  các 

báo cáo 

định  ỳ  

Trung 

tâm  iểm 

soát  ệnh 

tật; 

Đài  T-

TH tỉnh  

huyện; 

76.682.000 

Từ 

tháng 8-

12/ 

2021 

Tài liệu hội 

nghị; các  ài 

 áo; chương 

trình truyền 

hình; báo cáo 

thực hiện 

Chương trình; 
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TT Chủ đề hoặc Hoạt 

động 

Kết quả dự kiến và t c 

động đến việc đạt được 

Kết quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng 

lợi) 

Phương 

thức thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu tr ch 

nhiệm 

Ngân sách Thời 

gian 

Tài liệu/b o 

cáo 

Chiêm Hóa và 

các xã dự  iến 

vệ sinh toàn x  

năm 2021 

đột xuất Báo 

Tuyên 

Quag; 

Trung 

tâm Y tế 

huyện  

Trạm Y tế 

xã 

ảnh chụp. 

2 

Tập huấn ToT cho 

cán  ộ nòng cốt cấp 

tỉnh  huyện 

T  chức 01 lớp tại chỉnh 

cho 15 cán  ộ tham gia 

tập huấn nắm được  ỹ 

năng triển  hai chương 

trình tại địa phương 

Cán  ộ y tế 

huyện  hội phụ 

nữ huyện của 

các huyện Sơn 

Dương  Yên 

Sơn  Hàm Yên  

Chiêm Hóa 

Lớp tập 

huấn (02 

ngày) 

Trung 

tâm  iểm 

soát  ệnh 

tật 

4.125.000 

Từ 

tháng 9-

10/ 

2021 

KH tập huấn  

chương trình 

TH   áo cáo 

tập huấn  ảnh 

chụp lớp TH 

 Phụ lục 3: Gi o dục và Đào tạo      

  ăng cư ng th y đ i hành vi vệ sinh và t nh  ền v ng các d ch vụ vệ sinh    

 

Tập huấn ToT cho Sở 

GD ĐT   hòng 

GD ĐT  và Ban giám 

hiệu các trường h c; 

Tập huấn  hướng dẫn 

về công tác vệ sinh 

Nâng cao hiệu quả triển 

 hai thực hiện Chương 

trình; Nắm rõ về công 

tác vệ sinh trong trường 

h c  thực hiện tốt công 

tác giáo dục  tuyên 

L nh đạo  cán 

 ộ Sở GD ĐT  

 hòng GD ĐT  

và Ban giám 

hiệu các trường 

h c; L nh đạo  

02 Lớp 

tập huấn  

(01 

ngày) 

Sở 

GD ĐT 

             

25.448.000 

Trong 

năm 

2021 

Tài liệu tập 

huấn  ảnh chụp 



12 

 

TT Chủ đề hoặc Hoạt 

động 

Kết quả dự kiến và t c 

động đến việc đạt được 

Kết quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng 

lợi) 

Phương 

thức thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu tr ch 

nhiệm 

Ngân sách Thời 

gian 

Tài liệu/b o 

cáo 

trường h c cho cán  ộ 

quản lý  giáo viên và 

cán  ộ y tế trường h c  

truyền  về vệ sinh cho 

các em h c sinh 

cán  ộ  giáo viên 

các trường h c 

B. C c hoạt động truyền thông cấp nước nông thôn: 

TT Chủ đề hoặc Hoạt 

động 

Kết quả dự kiến và t c 

động đến việc đạt được 

Kết quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương 

thức thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu tr ch 

nhiệm 

Ngân sách Thời 

gian 

Tài liệu/b o 

cáo 

Ngành Nông nghiệp và PTNT 

1 

H p dân  tuyên 

truyền  ph   iến về 

cơ chế  chính sách  

quyền lợi và nghĩa 

vụ  cam  ết tham gia 

thực hiện Chương 

trình; thực hiện các 

vấn đề về DTTS và 

lồng ghép giới trong 

Chương trình 

Nắm  ắt được quy định  

quy trình triển  hai thực 

hiện Chương trình; Tăng 

cường  ình đẳng giới và 

đảm  ảo sự tham gia của  

người DTTS trong 

Chương trình. 

L nh đạo, cán bộ 

UBND các xã, thôn 

bản và các hộ gia 

đình tham gia triển 

khai thực hiện 

Chương trình trong 

năm 2021. 

08 cuộc tại 08 cụm 

công trình trên địa 

bàn các xã được đầu 

tư xây dựng công 

trình cấp nước tập 

trung năm 2021;  

08 cuộc 

h p 

Trung tâm 

Nước 

36.000.000 

Từ nguồn 

kinh phí chi 

không 

thường 

xuyên của 

đơn vị 

Trong  

năm 

2021 

Chương trình 

h p dân  danh 

sách tham 

gia.. 

2 

Tuyên truyền về 

nước sạch tại các 

huyện  x  đầu tư xây 

dựng công trình cấp 

Nâng cao nhận thức về 

nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn 

Trên địa bàn các 

huyện, thành phố;  

Người dân trên địa 

bàn 11 x  đầu tư 

11  u i 
Trung tâm 

Nước 

130.000.000 

(trong đó 

108.000.000 

Từ nguồn 

Trong 

năm 

2021 

Kế hoạch 

triển  hai   áo 

cáo  ết quả 

thực hiện  ảnh 
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TT Chủ đề hoặc Hoạt 

động 

Kết quả dự kiến và t c 

động đến việc đạt được 

Kết quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương 

thức thực 

hiện 

Cơ quan 

chịu tr ch 

nhiệm 

Ngân sách Thời 

gian 

Tài liệu/b o 

cáo 

nước thuộc Chương 

trình  ằng hình thức 

treo pa nô   ăng rôn  

 hẩu hiệu 

xây dựng công trình 

cấp nước thuộc 

Chương trình năm 

2021. 

kinh phí chi 

không 

thường 

xuyên của 

đơn vị) 

chụp 

3 

Thực hiện phóng sự 

tuyên truyền trên báo, 

Đài truyền hình tỉnh. 

Nội dung tuyên 

truyền về Chương 

trình và tăng cường 

hiệu quả  ền vững 

các công trình CNTT 

Nâng cao nhận thức về 

nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn 

Người dân trên địa 

bàn tỉnh 

02 bài 

báo; 01 

chuyên đề 

Trung tâm 

Nước; Đài 

truyền hình 

tỉnh; Báo 

tỉnh;  áo 

điện tử 

40.000.000 

Trong 

năm 

2021 

Nội dung bài 

báo; lịch phát 

sóng 

4 

Tuyên truyền trên 

đài phát thanh xã 

Nội dung truyền 

truyền về Chương 

trình và  h   iến 

thông tin về dự án; 

giá nước áp dụng; 

quyền và trách nhiệm 

của người dân trong 

sử dụng và quản lý 

CTCN….) 

Nâng cao nhận thức về 

nước sạch và hiệu quả 

các công trình cấp nước 

tập trung nông thônn 

Người dân trên địa 

bàn 11 x  đầu tư 

xây dựng công trình 

cấp nước thuộc 

Chương trình  

 UBND xã 825.000 

Trong 

năm 

2021 

Nội dung  ài 

báo; thời gian 

phát thanh 
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