ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Thọ, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Số: 1357/UBND-NN
V/v báo cáo kết quả đầu tư xây dựng
và công tác quản lý, vận hành công
trinh cấp nước sinh hoạt nông thôn tập
trung 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Chi cục Thủy lợi.
Thực hiện Văn bản số 1213/SNN-TL ngày 17/6/2020 của sở Nông nghiệp &
PTNT về việc Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng và công tác quản lý, vận hành công
trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung 6 tháng đầu năm 2020.
UBND huyện rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả như sau:
Tổng số hộ sử dụng nước: 30.915 hộ (Trong đó: Thị Trấn: 2.110 hộ)
- Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 30.689 hộ đạt 99,23%;
Trong đó: + Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT: 11.087 hộ đạt 36%;
+ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL: 19.602 hộ đạt 63%;
- Hộ sử dụng nước sạch: 23.396 hộ đạt 75%.
Trong đó: + Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNTT: 11.110 hộ đạt 35,5%;
+ Tỷ lệ sử dụng từ công trình CNNL: 12.286 hộ đạt 40%;
1. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung:
Huyện Đức Thọ có 30.915 hộ dân, trong đó các công trình cấp nước tập trung mới
đáp ứng được 11.110 hộ chiếm 36% toàn huyện, các hộ chủ yếu còn phải khai thác các
nguồn nước tự nhiên hợp vệ sinh để sử dụng. Các công trình cơ bản hoạt động tốt cung
cấp nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường. Chi tiết cụ thể các công trình như sau:
- Nhà máy nước xã Đức Nhân: Công suất 750m3/ngđ, số hộ sử dụng: 542 hộ; Nhà
máy hoạt động tốt, nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường, các tuyến đường ống dẫn nước
cơ bản hoạt động tốt; Hiện tại địa phương đang mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt
đên các hộ dân để đạt theo công suất thiết kế.
Qua kiểm tra, rà soát lại thì hiện nay nhà máy đang hoạt động tốt, nguồn nước đảm
bảo nhưng quy mô công trình còn nhỏ, công nhân làm việc chưa được đào tạo bài bản, cơ
chế quản lý nhà máy nước chưa tốt, nguồn duy tu bảo dưỡng máy móc hàng năm chưa có.
- Nhà máy nước xã Yên Hồ: Công suất 700m3/ngđ, số hộ sử dụng: 1.288 hộ; Nhà
máy hoạt động tốt, nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường, các tuyến đường ống dẫn nước

cơ bản hoạt động tốt. Năm 2012 địa phương thực hiện nâng cấp, mở rộng nhà máy để
nâng cao chất lượng và số lượng để phục vụ các hộ dân trong xã hết tổng kinh phí 4,8 tỷ,
năm 2015 nâng cấp, sửa chữa với số kinh phí là: 1,4 tỷ.
- Nhà máy nước xã Thái Yên: Công suất: 550m3/ngđ, số hộ sử dụng: 1.705 hộ; Nhà
máy hoạt động tốt, nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường, các tuyến đường ống dẫn nước
cơ bản hoạt động tốt; Nhà máy cần được nâng cấp hệ thống xử lý và bể lọc thô đầu nguồn
để đáp ứng nhu cầu cấp nước đến các hộ dân trên toàn xã. Thực trạng hiện nay là hệ thống
cấp nước của nhà máy đã được đấu nối với hệ thống cấp nước của thị Xã Hồng Lĩnh, Nhà
máy nước Hồng Lĩnh cấp nước về đồng hồ tổng và trực tiếp thu tiền nước ở xã, mỗi thôn
xóm được cắt cử ra một người để đi thu tiền nước hàng tháng của người dân
- Nhà máy nước xã Trường Sơn: Công suất 300 m3/ngđ, số hộ sử dụng: 1.589 hộ;
Nhà máy hoạt động tốt, nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường, các tuyến đường ống dẫn
nước cơ bản hoạt động tốt. Nhà máy được đầu tư nhiều năm quy mô đường ống truyền tải
nhỏ nay phát sinh thêm nhiều hộ sử dụng tập trung đầu nguồn tại giờ cao điểm nước
không về các hộ ở cuối tuyến; Một số máy bơm rữa lọc, máy bơm hóa chất và đồng hồ đo
nước đã cũ nay cần được thay thế; Hệ thống xử lý cần được nâng cấp để phát huy công
suất của nhà máy.
- Chi nhánh cấp nước Đức Thọ: hoạt động tốt, nước sạch đảm bảo vệ sinh môi
trường, các tuyến đường ống dẫn nước cơ bản hoạt động tốt; Hiện nhà máy đang được
nâng cấp công suất từ 1.500m3/ngày đêm lên 5.000 m3/ngày đêm để phục vụ cho Thị trấn
Đức Thọ, Tùng Ảnh và Đức Yên; Đức Long… Số hộ sử dụng: 4.157 hộ.
- Nhà máy nước La Giang Bùi Xá: Đã hoàn thành tháng 7 năm 2019 để đưa vào khai
thác với công suất 4500m3/ngđ, hiện nay đã và đang triển khai lắp đặt đường ống để cấp
nước cho các xã trong vùng dự án, Công ty có tờ trình xin mở rộng vùng cấp nước nhằm
đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân vùng lân cận và khai thác hết công
suất của nhà máy. (Đến nay đã có: 395 hộ xã Bùi xá cũ và 250 hộ xã Trung Lễ cũ sử dụng
nước của nhà máy).
- Nhà máy nước xã Đức Lạng: Hiện nay đã ngừng hoạt động vì quá trình ngăn
dòng thi công hai công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, và thi công cầu Đồng Văn
nên nước không vào được vị trí của bể hút; Các phòng ban liên quan của huyện đã phối
hợp với UBND xã kiểm tra, đề xuất với sở Nông nghiệp &PTNT và các ngành có liên
quan xin hướng xử lý, đồng thời đưa ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tránh
việc đầu tư sửa chữa nhỏ lẻ, chắp vá như hiện nay không có hiểu quả.

2. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh, sở Nông nghiệp – PTNT nghiên cứu và có giải pháp để
khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp, tiến hành xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ cho
03 xã gồm: Đức Lạng, Đức Đồng và Hòa Lạc trong thời gian gần nhất.
Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư xây dựng và công tác quản lý, vận hành công
ký:huyện
trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung 6 tháng đầu năm 2020 trên địaGiờ
bàn
2020-06Đức Thọ.
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- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu VT/UB, NN.
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