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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - FIinh phüc
Dà Náng, ngày o thángg nãm 2020

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
s6 : 5851/ IUBND-DTDT
V/v trin khai thtc hin Chi thj cüa
Thu tuâng Chinh phü ye tang ctxmg
cong tác quan 15' boat dng san xuât,
kinh doanh nilàc sach, bào dam cap
nuàc an toàn, lien tic

an
l

KInh g1xi: Sâ Xây dmg

ho
a

nl
-0
9/

09

/2

02

0

17

:2

5:
59

-h
o

an

l-h

oa

nl

-h
o

Theo ni dung Chi th s 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 cüa Thu ti.thng ChInh
phii ye vic tang cung cong tác quân 15' hoat dng san xuât, kinh doanh nu6'c sach,
bào dam cap nixóc an toàn, lien tic; Chü tjch UBND thành phô Co " kiên chi dao
nhix sau:
Giao S& Xây dirng chü tn, phi hqp vói các s&, ban ngành, UBND các qun,
huyn, Cong ty Co phân Cap rnthc Dà Nng Va các Ca quan, dan vj lien quari nghiên
ciru tniên khai thrc hin các ni dung Chi thj so 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 cüa Th
tuâng ChInh phü nêu trên (kern theo bàn photocopy van bàn), dông thai tiên hành
tham mixu cho UBND thành phô ban hành van bàn phü hgp (Chi th, Kê hoach,
Chucing trInh hành dng,...) dê triên khai thrc hin có hiu qua vic tang cithng
cong tác quân 15' hot dng san xuât, kinh doanh nuót sch, bào dam cap nu&c an
toàn, lien tc trên dja bàn thành phô; báo cáo UBND thành phO xem xét, xü 15' trong
tháng 9/2020.
Nhn duçic Cong van nay, yêu c&u thu tru&ng các Co quan do'n v lien quan
trin khai thc
CHU TICH
Noi ,thin:
UTICH
- Nhu tren;4y
- VPCP (b/cáo);
- CT và các PCT UBND t.p;
- Các s, ban ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Cty CP Cap nuóc DN;
- Ltru VT, DTDT.
1.1'

at hànli: Van phông ChInh ph.0

TiIJ TUONG CHI NH P1-lU CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
1)ôc lap - Tt do - Hnb phic
Ha N5i, ngày Z tháng nätn 2020

S6: 3l /CT-TTg
VAN PRONG OOAN I BIEU QUÔC HÔI
HBND VA UBND TP. DA NANG

D

- S6

3J9
CIII THI
V tang cu*ng cong tao quãn I hot dng san xuât,
doanh nu'O,c scb, bão dam cap nirO'c an toãu, lien tc
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Chuyn:.t1
vjê

NuOc sach là rnt phn cüa cci th s8ng, là nhu y&i phrn kh8ng ih thiu,
'Z" không th thay th trong di s6ng hang ngày cia con ngtthi. Nuàc sach là loai
hang hóa dc bit, có ành hthng Ion dn sfrc khôe con ngixi và phát trin kin1
'i...
- xa hi cña dt nirOc. Trong thii gian qua, các cap, cáo ngành, các doanh
nghip dã n lrc thrc hin chi truang cüa Dâng, pháp lut cña Nhâ nOc v ITnh
we cp nuOc sach và dat nhiu kt qua. quan trong nhu: th ch& chinh sách tirng
birOc ducire b sung, hoàn thien; näng 1re cp nuOc, cht Iucrng djch vij ngày
câng ducic cal thin nâng cao, co ban dap (mg &rcie yen din dip turOc cho sirih
hoat và san xuAt. Ttm quan trQng cüa nuOc sach di vOi con ng!thi và vai trô
quãn l' nhà nuOc v kinh doanh nuOc sach tip tc duçic khng djnh tai KS, hp
thir 9, Qu8c hi khóa XIV dã thông qua Lut Du tir 2020, trong do b sung
ngành ngh kinh doanli n:irOc sach (mrOc sinh heat) là nganh ngh ldnh doanh CO
dièu kiin.
Ben c.anh nhftng kt qua dat ducc, vic, quan 1 phát trin dip nuOc sach
vn cOn ints han ch nhu: th ch v dip rnrOc sach con thi&i, chua dng b,
chua tucing xirng vOi thm quan trong dc bit oUa nuOc sach; cong tác quán l
hoot dng san xut, kinh doanh nuOc sach chua duqc cáo dip, cáo ngânh quan
tam drng itho, CO ni cOn buOng lông dn dn nhiu nguy c mt an ninh, an
toàn v ngun nithc, cbt hTqng ntrOc, tInh lien tc trong dip nuOc,... Mt s6 sr
c dip mrOc 0 cáo do thj iOn chua ducic kim soát, xtr l' kip thai, dã anh huOng
nghi&n trong dn dai sang, sinh heat cüa ngtrOi dan.
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D bào darn hoat dng san xut, kinh doanh nisOc sach an toân, lien tiic
cho ngixOi dan. va phát trin kinh t * x hi cüa dt mrOe; chü dng rng phó vOi
diu kiii bin di kihi hu, dáp (ing yCu can phát trin kinh t - xã hi, do th hOa
vâ nâng cao chit hrcmg sang eCa ngtrci dan, Thu tisOng Chinh phi yêu diu cáo
B, ngánh, ccc quan Trung umg, chinh quyn cáo dip và cáo t ch(rc, cá nhân
quán trit, thc hin t& môt s nôi dung sau:

2
I. QUAN DIJM CHI DiO:
1. Cáo BO, ngành, dia phucxng, to chirc, cá nhân cn quán trit Va nng cao
nhãn thrc v tm quan trQng cua nuc sach dôi vrn di sOng con ngix1 và phat
trien kinh te - x hçi cua dat ntroc; co han.h dçng thiet thijc de bão v rnoi
Iruing, báo v ngun nuâc, cOng trInh cp ntxOc vá sr diing nuOo sach tit kim,
htrthg d&i iniic tiêu phát trin bn vttng.
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2. Ngun nthc, cong trinh cp nisOe và quy trInh san xu.t, truyn tái,
cung Ap mràc sach phái dtrcTc giárn sat nghiêrn ngãt, lien tic d báo darn rrtràc
sch &rçiô cung cp phiric viii di s6ng, sinli hoat cUa nhân dan có chat lirqng t&
nht vá ttiyt di an toàn,. Mi hành vi xâm hai hành lang báo v ngun rnthc,
vt'ing báo h v sinh khu vi'c 1y ni.ric sinh boat, cOng trinh cp iwâc, gay ô
nhiêm ngun ntnc, mat, an toàn trong san xut, truyn tái, cung cap nuc sach
phãi duqc xCr l nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut.
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3. Chü trong nghién cu, xay dirtng, hoàn thin. th cb, tháo g nhithg
wang m.c, râo can d buy dng cáo ngu8n bjc, uu tiên du tir cOng trinh cp
inràc nhm cung ang dy d:U, lien nic Va báo darn chit hrqng ngun nixac sach
phic v nhu cAu sinh boat cüa than dan, nht là cáo khu vrc khô han thi&t
rnrOc, .nhirn men, vüng sAn, vrng xa, biên giôi hái dâo; dng thai bào darn yOu
cu xây dirng h thng h trig k5 thut di tnrOc iiit bróc, phic vti phát tri&i
kinh té - x bi vA hi nhp kinh té qu& té.
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4. Tp trung nghiOn cru, d6i rnôi mô hInh d.0 tu, frng ding cOng ngh
thông tin, cong nghe mâi trong quán I, vn hành, giám sat h th6ng san xut,
truyén ti, Gang ep nurâc sach; báo darn chat hrcrng, an toàn, giám t' l tMt
thoát nuào và dáp xng cáo yu cu v xây dirrng h th6ng ha tng dO th trong xu
htrông pbát trin do th thông rninh, do tbj sinh thai Va cuc each inang cOng
nghip thn thfr 4.
IL cAc NH1M VJ, GIA! PHAP CIJ THE:
1 B Xây thpig:
a) NghiOn ciru, xây drng trInh cp có th.m quyn xem x& ban hânh Li4t
Quán 1 ep rnrOo sach váo närn 2022;
b) Râ soát, nghiOn cru xAy di,rng trinh Cbinh ph Nghj dnh sa d6i, b sung
Nghi dinh s6 II7JND-CP ngày 11 tháng 7 Mm 2007, Nghj dnh s6 124/201 1INDCP ngày 28 tháng 12 nrn 2011, hoàn thành Mm 2021. Trong do tp tnrng van cáo
nOi dung itha: bâo darn an ninh, an. toán san xutt, cung dtp ntxcc sach tr ngun
nixac, nh may san xut, mang hrài truyn tái Va phãn ph6i ni.Tc; hp dng cung

3
cp dch vti cp ntrâc sach, hqp dng dch vii cp nithc và thii tyc du n& nu&c
sch; ii :soát, b sung các quy djnh v quãn 1, kirn soát vic bão darn an toàn
ngun ntthc, cong trmnh cttp ni.ràc trong qua trmnh thAm djnh, phé duyt các dir an
du ttx cp nuóc;...
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c) Xy drng d an thành 1p cng thông tin giám sat trirc tuyM v chi s
cp nuãe và ch.t luqng nircc sch cüa các h th&ig cp nithc; chia sé dti 1iu
giüa B Xây dirng, chlnh quyn dja phuo'ng và doanh nghip cp nuâc (tich hqp
d 1iu quan träc chit lucing ngun nurc.nguyên 1iu ti'r B îàí nguyen và Môi
tn.thng, thrc hin trong giai doan 2021-2025; phi hp vói Co quan quãn 19
chuyên mon tal dja phuong giám sat trirc tuyn các h tb6ng cp nu&c trên dja
bàn và ph6i hçp chmnh quyn dja phucmg xir 19 khi xày ra sir
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1) Nghién thu xây dimg va trin khai D an tang cuing quán 19 nhà nuóc
v cp nithc khi thc hin chci trtxcing xã hi boa ('thVc hin theo 1'fghj quyé't sd
01/NQ-cFngày Ui tháng 01 näm 2020 cza chmnh phz v nhim vy, giái phap
chz ylu thtc hin Ke haQch phá triln kinh ti - xl hc31 và The toán ngán sách nhà
inthc nátn 2020); trong 40 d xdtt mO bIrth d&u tu, quàn 19, vn hãnh, giám sat
d& vói h tMng san xut, cung cp ntrâc do thj d vira huy dng duçic ngun
1rc x hi 'tham gia du tu, vira b darn vic diu hành, quàn 19 cCia nhà nuóc,
khc phiic tinh trang phân khic, dc quyn cung cp nuic theo dja bàn;
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d) Xây dyng d an thng nhItt quàn 19 nba nuóc v cp nucic do thj và
nOng thôn Va niO birth cp nuóc sach lien tinh, lien vüng;
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e) Rà soát, sCra di, b sung các quy chu.n, tiêu chu.n k3 thu3t, dnh rnirc
don giá v cp nuàc; xây drng tiêu chi dánh giá và quy djnh chirng nhn cOng
trinh bao'dam cap ntrcic an toan;
g) Rà soát, xây d\rng và ban hành huông d.n k5 thi4t v sr diing 4t tu,
thi& b, cong ngh và quãn 19 4n hânh cong trIth cp nixâc;
h) Nghiên cixu, dánh giá diu kin kinh t& k3 th4t và d xut co ch&
chinh sách h trq thig dung cOng ngh xü 19 nuóc lq, nuâc mn ti vng yen
bi&i, hài dào và vUng DMg bang sOng Cru Long;
i) T chCrc kirn tra, dOn &c vic thrc hin bào darn cp nuâc an toàn
theo Chuong trInh Qu& gia báo dam cp riuó'c an toàn giai doan 2016 2025
duçrc Thu ttrOng Chinh phü phé duyt ti Quy& djnh s6 I 556/QD-TTg ngày 09
tháng 8 nàrn 2016 và thOa thun thtrc hin djch vi cp nuóc cüa don vj cp nuâc
ti cáo dja phixong nMm bào dam ngun nuâc s?ch, an toàn cho cong d&ig;

4
k) PMi hçip vi TJy ban nhân dart cáo tinh, thãnh ph tic thuc Trung
tycing rà soát, lap danh rnic cáo cong trInh dip nuâc quan trng có quy rnO cOng
sut Ian, pham vi cp mrac rng; xây dijng phucing an kini soát bào darn an
ninh, an toàn c.p nuâc bao gain ngun nuOc, nhà may nuâc, h thóng truyIi tãi
nuàc sach va d xut pbuoiig an dr phàn.g trong trmthng hqp xáy ra svr CO.
2 B NOng ughip và Phát trihi nông thOn:
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a) Xây drng, hràng dn va kirn tra viec lip, th%rc hien k hoach bão darn
dip nuôo an toãn Cong trinh dip ntràc tap tnrng nOng thOu; Nghiên oüu 1ng
ghép ni dung bão dam dip ntrac an bàn trong cáo chtrang trinh, dr an v dip
ni.ràc sinh boat nOng thOn;
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b) Rà soát, kirn tra vic báo darn an toàn dp, h cha nu&; khai thác,
bão ye hãnh lang dp, M chira mrOc tnt tiên inimc tiêu dip nuOc sinh hoat.
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3. B Tài nguyen và MÔI trmr&ng:
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a) T chc dánh giá viec thc hien Nghj dn1t s6 43/2015/ND-CF ngIy 06
tháng 5 nãrn 2015 cãa ChInh phii v quy djnh lap, quàn 1 hành lang báo ye
ngu6n nuàc và cáo vn bàn quy phm pháp 1ut 1in quan dn báo dam an ninh
ngu8n mrôe cung cap die siuh hoat;
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b) Phi hqp vâi cáo B, ngàiilt, Uy ban nhân dan cáo tinh, thânh ph dy
mnh cong tao thanh tra, kiin tra và x1 1 nghiêin cáo vi pham lien quan dn
vüng báo bt v sinh kiru c ly nithc sinh hoat barth lang báo ye ngun rnrac
theo quy .djnh; kMrn seat cht ch vic xá tiái vâo h th6ng sOng, h6, ngtmn
nuào CO sir dung vào rntic dich san xutt nuOc sach.
dg cci ch oliia sè cci s dir li3u quan trc cht hxctng ngun nuôc
giüa cáo Bi, ngânh; chia sê thông tin v cht lucrng rnthc d cáo nhá may ntrôc
có cci th phmc vi COng tao diu hành san xut.

ho
a

C) Xây

4. B Y t:
Tng ctrnig kiin tra, giant sat viec thrc hien Quy chun k3 thut qu6c
gia v chat lttcYng nuac sach sir dung cho mute dich sinh heat. HuOng dn cáo d.ja
phixcing xây durng quy chun k thut dja ph.icmg v chAt lircing ntrac sach sr
dmng cho rnc dIch sinh h.oat.
5.

COng an:

a) Chm dng ph6i hcip cbit ch v&i cáo b, ngành, dja phucrng, doanh
nghiep báo dam an ninh, an toàn ngun nuOe và cOng trinh dip ntrOc; ph6i hçp

5
phát hin, xi'r 1r nghiêin. các vi pharn v báo v hành 'Lang ngiin nucc Va cong
trInh cp nuóc;
b) Tp trung phOng ngàa, phét hin, d&i tranb, dty nhanh tin d diu ira
các vi an vi phun các quy djnh trong linh vro mOi tnxing, quán I' tài nguyen
tnróc, heat dng du tix, san xut, kinh doanh ntrâc sach;
c) Ph6i hçtp xây dng quy trinh và t chIrc din tp nh&m sn sang rng
phó khi x4y ra cáo six c4 thãni h9a gay ô .nhim ngt16n ntràc và rnt an ninh, an
toàn cp nuOc.
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6. Uy ban nhân dthi các tinh, thành ph6 tric thuc Trung u'o'ng:
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a Tang cixng giám sat và báo cáo kt qua tic hin Nghi djnh s6
117/20071ND-CP ngày 11 thang 7 nàrn 2007 ciXa Chrnh phu v san xuât, cung
cp va tiêu. thi mn9c sch vá cáo van ban qay phm pháp 1ut có lien quan;
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b) Xãy chrng và ban hânh QUY ohu.n k thut dja phtrcing v chat itrcing
rnrôc sach sr dwig cho miic dIch sinh hoat phü hqp quy dnh Quy chun k9
thut qu6o gia v c1it hrqng nu&c sach sü dwig cho rnc dIch sinh hot QCVN
01-1: 2O18fBYT;
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o) Xây dirng vá ban bàxih các quy djnh, ht.ró'ng dn ci th v thrc hin baa
darn cp nuOc an toãn tren trén dja bàn;
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d) CM dao, kirn ira vi3c 1p, phC duyt vã thirc hin k hoach báo dam
dtp nuOo an toân, quán 1 rUi ro; xây dirrng quy trinh và t6 chirc din tp nhm
sn sAng ng ph kbi xãy ra cáo si1r c, thám hQa gay ô nhiêm ngun niic va
nit an n.irth, an toàn cp mrc; clii dao doanh nghip cp rnxâc 1p dt thit hj
quan trc trto tuyén cMt krcmg niróc Va chi s cp ntrOc cáo h th6ng cp rnrc
trên dja bàn vá kt ni vài c6ng thông tin giám sat cüa B Xây d%rng;
d) T6 ch 1p danb miic ngun uixâc phái ltp hànb lang bâo ye ngun
nixôc theo quy djnh; th chrc thrc biên thanh tra, kim tra, giám sat cc hoat
dng trong vüng báo h v sinh khu virc lay nuâc sinh hot, hành lang báo ye
ngun ntr&c; x1r 1 ngbiêrn cáo barth vi gay 0 nhirn ngu6n nixàc sach và xá mrâc
thai khOng dam bão quy djnh vào agun nixó'c;
e) T cbirc rà soát, diu cliinh, b sung quy hoach cap m.ràc dO th d6i vâi
các thành pb tr%rc thuc Trung ixng, phLmng an cap nrthc trong quy hooch
vüng, quy hoëch tinh v: giãi pháp dr phOng ngun mrOc, kt n6i cáo vüng phic
vi cp ntrôo vài cáo nhà may rnràe; b6 tn qu dt cho ho su lang và b dv trfl
nixàc trên h th6ng cap ntiàc; xây dung quy ch phOi hp cáo Sâ ngánh dja

phixcrng v cong tác bâo v ngun nuóc, cOng trinh cp tuthc, quãn 1 rUi ro và
gial phap khAc phuc six cO trong qua trinh san xu&, cung cp nuoc sach,

an
l

g) Râ soát, kim Ira vic giao vising cp nithc, chi dao k kt thóa thun
thirc hin djch viii cp nixâc vâi don vj dirçic .giao yang cp mr&c. Chi do ki&n
Ira, giárri sat vic thrc hin Hqp dng c&p nuâc giCta doanh nghip cp nithc ban
bun ban 1; thu tic dAu n6i, cung cp ntrôc sch ti các khu dO thj mói, khu
dan cu bão dam thun 1i cho nguñ dan, cung dip nixâc s.ch d&y dü, lien tiic; rà
soát cong trinh dip nuàc riêng ti các khu cong righip, cci s& san xuAt, kinh
doanh d bão dam thirc hin dung quy djnh pháp 1ut, chü truong hn ch khai
thác, sr dmg nuâc ngni và tru tiên s'Cr ding nixâc tr h thng cAp nixàc sch;

5:
59

-h
o

an

l-h

oa

nl

-h
o

h) B tn ngun hrc và kêu gçi du ttr, huy dng ngun Iirc x?i h, tru tiên
dAu tu cho h th6ng san xuAt, cung cp nithc sach bão darn cung mg dy dCt,
lien t1c phic vi nhu diu sinh hoat cüa nhân dan và phát trin kinh t - x hi
trén da bàn, Vic cung cAp nuâc sach cho các câng trInh, dij an pht trin kiiih
t - x hi phâi &rqc Co quan chuyCn mOn xern xét diy dü, kM tliI trong giai
dori quy hoach, quyt dnh chü truong du tu và bâo dam cung dip ngay khi
cOng trinh, dir an di vào hoat dng, tuyt cIi không d tInh trng nguYi dan thiu
nuOc sinh hoat.
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i) Dãi mài mO hInh, üng dmg cOng ngh thông tin, cong ngh inó'i trong
quán 15',. 4n hành, gitrn sat h th.6ng san x.uAt, cung cAp rnrôc sch báo darn chAt
hxçing, an toàn, giám t I thAt thoát ntróe và kjp thxi Crng phó, xir 1 s1r
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k) Ra soát, dan w nâng cao náng lire phong xét nghtém ngoai kim chAt
.hxçing niroc cua Trung tam bern soat bnh tat tnh thanh pho;

ho
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1) Tng cthng COng tác truyn thông nâng cao nhn thirc cong dng v
bâo v ngun nuàc, COng tririh cAp nithc và sir diing ti& kim nithc sçich;
m) Djnh k5r hang n.rn t cht'rc rà soãt, dánh giá hiu qua, han ch và d
xuAt giái pbáp quãn 15' cAp niràc báo cáo B Xây dirng d tng hcip.
ilL TO CJ1JJ'C THIIC RJN
1. Các B, ngành Trung i.rong và CJy ban nhân dan các tinh, thành phéi
trrc thuc Trung ixrnig chi dao các co quan, don v trin khaI t1c hin c.ác
nhim vi nCu tai Chi thj nay, chju trách nhim truóc Chinh phu, Thu tuàng
ChInh phu v kt qua trin khai thçrc hin, djnh. k' dánh giá kt qua thirc hin gui
B Xây dirng tnx&c ngày 10 tháng 12 hang nm d tng hqp báo cáo Thu tuóng
Chinh phü.

.7
2. .B Xáy drng thu tn, phi hcip vói cáo B, ca quan ngang B Va dia
phung theo dOi, don doe, t&ig hp tlnh hmnh thrc hin cáo nhim vu, giái
pháp n&i tat Chi tM nay; kjp thi báo cáo Thu ttthng Chinh phu nhüng th d
phat slith.i
Nai nJzinf
Ban Bi thu Thing trcmg Dàng;
- Thu ttràng, cáo Phó Thi tiràng Chinh phi;
- Các bi, ci quan ngang b, ca quan thuc Chinh phu;i
- UBND cáo tlnh, thành pM trrc thuc Trung trcmg;
- Van phàngTrtrng uang Dãng;
-VanphongT&igBithu;
- Van pliong Qu6c hi;
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- WCP: BTCN, cáo PCN, Trq 1 TFg,
cáo Vii, Cue, TGD Cng TFDT,
• ;Lxu: VT, CN (2)vuçng.:.4
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Njiiyit Xuãn Phüc

