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BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định có liên 

quan đến cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Can Lộc 

 

                                          
 

Thực hiện Văn bản số 2157/SNN-TL ngày 17/11/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành 

các quy định có liên quan đến cấp nước sinh hoạt nông thôn. Trên cơ sở rà soát, 

tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN 

QUAN ĐẾN CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN: 

1. Tổng quan chung về tình hình cấp nước và đầu tư công trình cấp 

nước tập trung trên địa bàn huyện: 

1.1. Tổng quan về tình hình cấp nước: 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 04 công trình cấp nước tập trung nông 

thôn quy mô nhỏ, cấp nước 1-3 xóm trong xã do địa phương quản lý (CTCN 

xóm Chiến Thắng - xã Vĩnh Lộc Cũ, CTCN xóm Phúc Giang - xã Vĩnh Lộc cũ, 

CTCN xã Kim Lộc cũ, CTCN xã Tiến Lộc cũ), thời gian đầu tư xây dựng từ lâu, 

trung bình các trạm có tuổi thọ cao. Nhiều công trình cấp nước xây dựng không 

đồng bộ, chỉ có cụm đầu mối và trục chính không đủ mạng lưới đường ống dịch 

vụ dẫn đến công trình không thể hoạt động; trong quá trình sử dụng chịu ảnh 

hưởng của thiên tai nên đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. 

Trên địa bàn huyện có 02 công trình cấp nước do Trung tâm nước sạch vệ 

sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh quản lý (CTCN xã Khánh Lộc cũ và CTCN 

xã Thiên Lộc) và 01 công trình cấp nước do công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh 

quản lý. 

1.2. Về đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung 2016-2021: 

Giai đoạn 2016 - 2021, huyện được đầu tư xây dựng 02 công trình cấp 

nước tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước, cụ thể: 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng Trà 

Sơn huyện Can Lộc (Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số  3351/QĐ-

UBND ngày 02/6/2020). 

- Tiểu dự án Nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 

14/62019). 



1.3 Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 

Thực hiện kế hoạch xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao, Ủy ban 

nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các mục nhiệm vụ nhằm đưa mạng 

lưới nước sạch về tới các xã trên địa bàn. Cụ thể:  

 - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nước sạch: Nhà máy nước Trà 

Sơn (Mỹ Lộc), Nhà Máy nước Cu Lây (Thuần Thiện); 

- Mở rộng, nâng cấp nhà máy nước Trà Sơn (giai đoạn 2);  

 - Nâng cấp, mở rộng mạng lưới nhà máy nước thị trấn Nghèn, Tiến Lộc 

cũ đến các vùng lân cận đảm bảo 100% số xã có mạng lưới cấp nước tập trung;  

 - Nâng cấp nhà máy nước Thiên Lộc để cấp nước cho toàn xã và vùng lân 

cận xã Vượng Lộc.  

- Xúc tiến, kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà máy nước Vực Trống (Phú Lộc) 

để cấp nước sạch cho nhân dân trong xã và tại các xã lân cận  Vận động nhân 

dân xây dựng lu, bể ch a nước, sữa chữa, vệ sinh các công trình nước sạch đạt 

tối thiểu 80% hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia.  

2. Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến cấp 

nước sinh hoạt nông thôn: 

2.1. Kết quả thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của 

Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, được sửa đổi bổ sung 

một số điều tại Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011: 

- Các công trình cấp nước tập trung được đầu tư thực hiện trước năm 2022 

trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, 

phù hợp với quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2866/QĐ-UBND ngày 01/10/2014; 

- Việc lựa chọn vùng phục vụ cấp nước được căn c  thực hiện theo thực 

trạng, nhu cầu cấp thiết sử dụng nước sạch tại các địa phương, khả năng cấp 

nước của các công trình cấp nước hiện có... 

- Các thỏa thuận về đấu nối, các điều kiện về an toàn cấp nước được lấy ý 

kiến rộng rãi trong nhân dân, thống nhất ở các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh và 

được thực hiện theo đúng các quy định của Nghị định và quy định khác của 

pháp luật. 

2.2. Kết quả thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch: 

- Các công trình cấp nước tập trung hiện nay được giao cho các doanh 

nghiệp và Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường Hà Tĩnh, cụ thể: công trình 

cấp nước Thiên Lộc, công trình cấp nước Khánh Lộc, công trình cấp nước cấp 

nước công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh  Các công công trình này được quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đạt hiệu quả  



 - Đối với các công trình do địa phương quản lý: đội ngũ quản lý yếu về 

năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.2. Kết quả thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn: 

Năm 2022, huyện tập trung thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước Vực 

Trống từ nguồn vốn xã hội hóa  Hiện nay, dự án đang được khảo sát xây dựng 

dự án. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ 

THÁCH THỨC: 

1. Đánh giá chung kết quả đạt được: 

Được sự quan tâm của chính quyền trên địa bàn đang xây dựng 02 công 

trình cấp nước tập trung. Dự kiến các công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử 

dụng đã kịp thời cung cấp nước sạch, đáp  ng đời sống, sinh hoạt cho một phần 

người dân trên địa bàn huyện. 

2. Những tồn tại, hạn chế: 

- Việc đầu tư xây dựng các dự án công trình cấp nước tập trung chi phí rất 

lớn trong khi ngân sách địa phương và huy động đóng góp từ Nhân dân còn gặp 

nhiều khó khăn Vì vậy, cần xây dựng các cơ chế chính sách và tạo điều kiện 

thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng các công trình 

cấp nước tập trung; 

- Can Lộc là địa phương có các hồ ch a với trữ lượng nước lớn vì vậy có 

nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước tập trung 

từ nguồn nước mặt lấy từ các công trình như Vực Trống, Nhà Đường, Khe Trúc. 

Bình Hà, tuy nhiến đến nay, toàn huyện chỉ có 5 xã, thị trấn được cung cấp nước 

sạch từ các công trình cấp nước tập trung đặc biệt khu vực các xã vùng Trà Sơn 

chưa có công trình cấp nước; 

- Việc quản lý, khai thác, vận hành, xác định giá trị tài sản kết cấu các công 

trình cấp nước tập trung tại các địa phương theo quy định tại Nghị định số 

43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn; do lực 

lượng quản lý tại các xã còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Giá nước sinh hoạt vùng nông thôn hiện nay rất thấp nên đơn vị quản lý 

công trình gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, việc thu tiền nước chưa đủ để 

phục vụ công tác vận hành và duy tu, sửa chữa; thiếu chi phí sửa chữa, nâng cấp 

nên công trình ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác cấp nước. 

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG XÂY DỰNG MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT: 

1. Tiếp tục quan tâm xây dựng các cơ chế chính sách đặc biệt là mở rộng 

hơn các cơ chế chính sách khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 

các công trình cấp nước tập trung theo hình th c xã hội hóa theo Nghị định số 



57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ nhằm giảm mạnh gánh nặng 

ngân sách nhà nước khi đầu tư vào công trình cấp nước tập trung. 

2. Đối với giá nước sinh hoạt vùng nông thôn theo Nghị định số 

117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ: Đề nghị căn c  tình hình cấp 

nước, nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, đặc điểm điều kiện về địa hình, vị trí 

địa lý để có quy định phù hợp, sát đúng với thực tiễn đảm bảo hài hòa lợi ích 

giữa đơn vị quản lý công trình và người sử dụng nước sạch. 

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các 

quy định có liên quan đến cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Can 

Lộc. Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./.  

 

 

Nơi nhận:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;; 
- Lưu VT, NN  
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