UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG

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

Số:1489/SXD-QLHĐXD&HTKT
Về việc triển khai thực hiện
Quyết định số 18/2021/QĐUBND ngày 27/4/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh.

Ninh Thuận, ngày07 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi
trường; Y tế;
- UBND các huyện, thành phố PR-TC;
- Các đơn vị hoạt động cấp nước.
Ngày 27/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
18/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 07/5/2021.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị vào website http://www.ninhthuan.gov.vn
hoặc http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soxd xem hoặc tải văn bản trên để
nghiên cứu và triển khai thực hiện Quy định này.
Để triển khai tốt nhiệm vụ đã được phân công, Sở Xây dựng đề nghị các cơ
quan, đơn vị cần tập trung một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ các
công trình cấp nước.
- Thực hiện ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ với các đơn vị cấp nước sạch
trên địa bàn; giám sát hoạt động cung cấp nước theo thỏa thuận đã ký.
- Phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hàng năm và dài hạn trong vùng
phục vụ của đơn vị.
- Tổ chức quản lý, bảo vệ quỹ đất đã được xác định phục vụ cho các công
trình cấp nước trên cơ sở đồ án quy hoạch cấp nước đã được phê duyệt.
- Chủ trì kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về cấp nước trên địa bàn
theo quy định của pháp luật.
2. Các đơn vị hoạt động cấp nước:
- Bảo đảm nguồn nước cung cấp liên tục và đúng tiêu chuẩn chất lượng vệ
sinh cho nhu cầu sử dụng của khách hàng (trừ trường hợp bất khả kháng). Trường
hợp có sự cố dẫn đến cung cấp không đảm bảo thì đơn vị cấp nước phải khắc
phục kịp thời, bồi thường thiệt hại cho khách hàng (nếu có) và chịu trách nhiệm
trước pháp luật nếu gây ảnh hưởng tới sức khỏe khách hàng.
- Lập Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, trình Ủy ban nhân dân cấp
huyện xem xét, ký kết theo quy định.
- Tổ chức lập và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ký thỏa thuận thực
hiện dịch vụ cấp nước với mình phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hàng năm
và dài hạn trong vùng phục vụ của đơn vị.

- Lập kế hoạch cấp nước an toàn, xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch cấp
nước an toàn phù hợp với điều kiện cụ thể của hệ thống cấp nước trong phạm vi
quản lý.
- Lập kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch hàng năm và 5 năm.
- Triển khai đầu tư phát triển mạng phân phối, đấu nối tới các khách hàng
sử dụng nước khi đã có kế hoạch phát triển cấp nước được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
- Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất an toàn, cung cấp ổn định dịch vụ cấp
nước cho các khách hàng sử dụng nước về chất lượng nước, áp lực, lưu lượng và
tính liên tục theo quy chuẩn kỹ thuật và Hợp đồng dịch vụ cấp nước đã ký kết.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình tiêu thụ nước sạch, thu tiền
nước đúng giá và phù hợp với từng đối tượng; kịp thời có biện pháp khắc phục
tình trạng thất thoát nước và thất thu tiền nước theo phương án được cấp có thẩm
quyền ban hành.
- Kiểm tra định kỳ và báo cáo xét nghiệm mẫu nước về Sở Y tế, trong
trường hợp mẫu nước không đạt tiêu chuẩn quy định thì phải có trách nhiệm xử lý
khẩn cấp.
- Chủ động nghiên cứu, đầu tư lắp đặt đồng hồ đo nước công nghệ mới kết
hợp ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho khách hàng, giảm chi phí
trong việc quản lý và thu tiền sử dụng nước.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp nước, thường xuyên cập nhật và cung cấp bản
đồ hiện trạng mạng lưới cấp nước trong phạm vi quản lý cho Sở Xây dựng, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo
định kỳ vào tháng 11 hàng năm.
- Và một số nhiệm vụ khác theo quy định.
3. Các Sở ngành có liên quan: chủ động nghiên cứu, rà soát, tổ chức thực
hiện theo nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND
ngày 27/04/2021 của UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, phối hợp thực
hiện (liên hệ Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, số điện
thoại 0259.3820640)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, QLHĐXD&HTKT.NBB
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