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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

KẾ HOẠCH  

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn  

dựa trên kết quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 

Căn cứ Hiệp định Tài trợ số 5739-VN đã ký ngày 10/3/2016 giữa Hiệp 

hội phát triển quốc tế - IDA thuộc ngân hàng Thế giới (WB) và Việt Nam để trài 

trợ cho “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả”;  

Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về 

việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ; 

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg 

ngày 20/8/2015 về việc phê duyệt danh mục Chương trình “Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; 

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Văn kiện “Chương trình Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới 

(WB); Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-

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

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

quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); 

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 kết quả giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ của Đoàn công tác hỗ trợ Chương trình mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; 

Căn cứ Văn bản số 39/TCTL-BĐP ngày 08/5/2019 của Tổng cục Thủy lợi 

về việc thực hiện Biên ban ghi nhớ - Đoàn công tác hỗ trợ Chương trình mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả;  

Căn cứ Văn bản số 2244/TCTL-NN ngày 24/11/2020 của Tổng cục Thủy lợi 

về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại 21 tỉnh năm 2021 
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Căn cứ Văn bản số 3854/UBND-ĐTXD ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc tham mưu thực hiện nội dung đề nghị của Tổng cục Thủy lợi 

tại văn bản số 2244/TCTL-NN ngày 24/11/2020, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021, cụ 

thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG: Chi tiết theo các biểu số 01, 02, 03 đính kèm. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: Các căn cứ xây dựng kế hoạch: Sổ tay hướng 

dẫn thực hiện Chương trình; nguồn vốn được cấp để triển khai thực hiện Chương trình 

năm 2020; kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2021 của các đơn vị liên quan gồm 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nước sạch 

và VSMT nông thôn.  

Nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2021 gồm: 

1. Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn. 

1.1. Tiểu hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư: 

Triển khai thực hiện 22 dự án (gồm: 12 dự án đã hoàn thành, 06 dự án đang 

triển khai các bước đầu tư xây dựng; 04 dự án chuẩn bị đầu tư); với tổng nhu cầu 

vốn là 34.405,7 triệu đồng, trong đó: 

- Dự án phục hồi, cải tạo, nâng cấp: 12 dự án. 

- Dự án xây dựng mới: 10 dự án. 

Dự kiến số đấu nối đạt được trong năm 2021 là 3.489 đấu nối. 

 (Chi tiết theo biểu 9,11 đính kèm). 

1.2. Tiểu hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh cho các trường học. 

Thanh toán vốn cho 23 công trình đã hoàn thành trong năm 2020, đầu tư xây 

mới và cải tạo cho một số công trình cấp nước và vệ sinh trường học trong lộ trình kiểm 

đếm, với tổng vốn thực hiện là 1.015,0 triệu đồng, các công trình được đầu tư xây dựng 

xong làm cơ sở để tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường cho các em học 

sinh, giúp thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, 

góp phần nâng tỷ lệ số trường học có công trình cấp nước và vệ sinh hợp chuẩn. 

 (Chi tiết xem biểu 6,11 đính kèm). 

2. Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn. Đối tượng được đầu tư là các xã thuộc 

vùng nông thôn, các trạm y tế chưa có nước và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, 

các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình: Tuyên truyền vận động người dân 

xây dựng 3.523 công trình nhà tiêu hộ gia đình, cho 3.523 hộ gia đình với tổng 

kinh phí của Chương trình là 2.500,0 triệu đồng; 

- Xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế: 8 công trình, với 

tổng kinh phí là 900,0 triệu đồng.  

Các công trình xây dựng xong sẽ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao sức 

khỏe cho người dân nông thôn; phục vụ công tác khám chữa bệnh và tuyên truyền về 

nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
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 (Chi tiết theo biểu 5, 7, 8, 11 đính kèm). 

3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và 

đánh giá Chương trình. 

Tổ chức các hoạt động Nâng cao năng lực và truyền thông thay đổi hành vi; 

tuyên truyền về các hoạt động, nội dung của Chương trình; tập huấn nâng cao năng 

lực hoạt động kiểm tra, giám sát; Quản lý và giám sát thực hiện Chương trình; phát 

triển thị trường vệ sinh. Tổng kinh phí thực hiện Nâng cao năng lực, truyền thông, 

giám sát, theo dõi và đánh giá Chương trình là 3.824,0 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu 11 đính kèm). 

4. Về vệ sinh toàn xã: 

Số xã dự kiến thực hiện vệ sinh toàn xã là 3 xã. Các xã đạt vệ sinh toàn xã 

phải đạt các mục tiêu: 

- 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. 

- 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế 

xà phòng. 

- Tất cả các trường học, trạm y tế xã có công trình cấp nước và vệ sinh đạt 

tiêu chuẩn và có điểm rửa tay hoạt động. 

(Chi tiết theo biểu 8 đính kèm). 

5. Tiến độ thực hiện các dự án cấp nước: (Chi tiết theo biểu 10 đính kèm). 

6. Dự kiến chỉ số giải ngân chương trình: (Chi tiết theo biểu 4 đính kèm). 

7. Kinh phí thực hiện: 

7.1. Dự kiến kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 

43.351,7 triệu đồng, trong đó vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả là 39.937,7 triệu đồng; Vốn ngân sách địa phương 

(hoặc các nguồn huy động khác): 3.414,0 triệu đồng. 

7.2. Dự kiến kinh phí thực hiện các hợp phần: 

7.2.1. Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn: Tổng kinh phí thực hiện là 

36.127,7 triệu đồng, trong đó: 

- Tiểu hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư: 35.112,7 triệu đồng. 

- Tiểu hợp phần 2: Cấp nước và vệ sinh cho các trường học: 1.015,0 triệu đồng. 

7.2.2. Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn: Vốn Chương trình Mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả là 3.400,0 triệu đồng, trong đó: Xây 

dựng các công trình cấp nước và vệ sinh cho trạm y tế là 2.500,0 triệu đồng; hỗ trợ 

các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ 

sinh là 900,0 triệu đồng (mức hỗ trợ tối đa không quá 50USD/công trình tương 

đương với 1.122.500đ tính làm tròn không quá 1.100.000đ/công trình). 

7.2.3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và 

đánh giá Chương trình: 3.824,0 triệu đồng, trong đó vốn Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả là 3.410,0 triệu đồng; 

Vốn đối ứng của địa phương: 414,0 triệu đồng. 
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(Chi tiết theo biểu 11 đính kèm). 

Trên đây là nội dung Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT  

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

- UBND tỉnh  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế;                                    

- Trung tâm Y tế dự phòng; 

- Trung tâm nước sạch &VSMTNT; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm   
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