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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô  

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn  

Ngân hàng Thế giới năm 2020 

   

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Văn kiện và Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình mở rộng quy 

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

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn  thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 88/TTr-SNN ngày 22/6/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn 

Ngân hàng Thế giới năm 2020 (Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/7/2019 của 

UBND tỉnh) cụ thể như sau: 

 Điều chỉnh một số nội dung thuộc phần II. Kế hoạch năm 2020: 

1. Điều chỉnh mục tiêu và kết quả chủ yếu  

a) Điều chỉnh một số mục tiêu cụ thể của Chương trình tại mục 7.1 như sau:  

“- Mục tiêu cụ thể của Chương trình: 

+ Đạt số đấu nối cấp nước khoảng: 4.137 đấu nối; 

+ Số xã đạt vệ sinh toàn xã: 08 xã; 

+ Số nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới/cải tạo: 3.449 cái; 

+ Số công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học được xây 

mới hoặc cải tạo khoảng: 85 công trình; 

+ Số công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã: 33 cái.” 

b) Điều chỉnh kết quả chủ yếu của Chương trình tại mục 7.2 như sau: 



2 

 

“7.2. Kết quả chủ yếu của Chương trình 

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

kết quả đầu ra hướng đến xây dựng, cải tạo điều kiện tiếp cận nước sạch và vệ 

sinh trực tiếp người dân tại các xã nông thôn cụ thể: 

+ 4.137 hộ được đấu nối sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập 

trung, số người được hưởng lợi khoảng 18.203 người. 

+ 3.449 hộ gia đình xây mới/cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh. 

+ 36.019 người được hưởng lợi từ các xã đạt vệ sinh toàn xã. 

+ Cải tạo, xây dựng 85 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh 

trường học; 33 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế.” 

c) Điều chỉnh nội dung thực hiện và khối lượng công việc tại mục 7.3 như sau:  

- Tại phần a) Hợp phần 1: “- Đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn WB: thông 

qua 4.137 hộ đấu nối sử dụng, cấp nước và vệ sinh 85 trường học.” 

- Tại phần b) Hợp phần 2:  

“- Đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn WB: Đầu tư cải tạo, xây dựng cấp 

nước và nhà vệ sinh 33 trạm y tế xã. 

- Đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của dân: Cùng với nguồn vốn hỗ trợ 

của Trung ương từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và sự đóng góp của Nhân 

dân thực hiện xây mới/cải tạo 3.449 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình.” 

- Tại phần d) Chi tiết các hợp phần như sau: 

“- Hợp phần 1: Cải thiện điều kiện cấp nước:  

+ Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thi công xây dựng 

và bàn giao đưa vào sử dụng 09 công trình cấp nước; triển khai thi công 14 công 

trình năm 2020; 

+ Ngành Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện chuẩn bị đầu tư  xây mới/cải tạo 

85 công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học  

- Hợp phần 2: Cải thiện điều kiện vệ sinh: 

Ngành Y tế, thực hiện hỗ trợ 3.449 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và đầu 

tư cải tạo, xây dựng 33 công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh Trạm y tế 

xã.” 

2. Điều chỉnh nhu cầu vốn tại mục 8  

“Tổng kinh phí thực hiện năm 2020 là: 144.758,6 triệu đồng, trong đó: 

- Trung ương cấp phát: 122.290,37 triệu đồng. 

- Ngân sách địa phương: 12.059,1 triệu đồng, bao gồm vốn đối ứng của 

tỉnh là 1.650 triệu đồng và vốn tỉnh vay từ trung ương là 10.409,11 triệu đồng; 

- Nguồn kinh phí từ ngày công lao động tham gia đóng góp trực tiếp vào 

công trình của người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác: 10.409,11 triệu 
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đồng.” 

3. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Kế 

hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh. 

 (Kèm theo 09 phụ biểu). 

 Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát 

danh mục dự án tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2020 Chương trình Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB, trường hợp có sự thay 

đổi so với danh mục kèm theo Quyết định này và cần thiết phải điều chỉnh thì 

tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 

bảo đảm thống nhất, phù hợp với thực tế triển khai; hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 07/7/2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các 

cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TT Kiểm soát bệnh tật; TT NS&VSMTNT; 

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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