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Số:          /TCTL-NN Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019 

V/v xây dựng kế hoạch Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả. 

 

  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh ……………………………………………… 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về  xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020; Chỉ thị số 4509/CT-

BNN-KH ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây 

dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020; 

Căn c  Hiệp  ịnh tín d ng số 5 3 -VN ngày 10/3/201  gi a Chính phủ 

Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thực hiện Chương tr nh Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây 

Nguyên và Nam Trung Bộ  Chương tr nh , theo qui  ịnh của Chương trình, kế 

hoạch hàng năm  à một chỉ số giải ngân bắt buộc thực hiện. 

Để  ảm bảo thực hiện các chỉ số giải ngân của Chương tr nh theo Hiệp 

 ịnh  ã ký kết, Tổng c c Thuỷ  ợi  ề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ  ạo xây 

dựng kế hoạch Chương trình năm 2020, với nội dung chính như sau: 

- Thực hiện theo  úng tr nh tự, quy  ịnh của  uật Ngân sách nhà nước, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản  ý nợ công và các văn bản hướng dẫn. Rà soát chặt 

chẽ kế hoạch sử d ng vốn, kiên quyết  oại bỏ các tiểu dự án kém hiệu quả. Việc 

 ập kế hoạch  ầu tư phải  ảm bảo phù hợp với với tiến  ộ cam kết theo Hiệp 

 ịnh  ã ký kết, bố trí  ủ kinh phí  bao gồm kinh phí  ối  ng , khả năng thực 

hiện năm 2020 và trong phạm vi hạn m c quy  ịnh tại Kế hoạch  ầu tư công 

trung hạn giai  oạn 201 -2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai  oạn 

2016-2020. Trên cơ sở cơ chế tài chính của Chương tr nh, các tỉnh thực hiện  ập 

dự toán phân  ịnh theo tính chất chi  ầu tư phát triển, chi sự nghiệp. 

- Đối với chi  ầu tư phát triển: Bố trí kinh phí tập trung, tránh dàn trải  ể 

hoàn thành các dự án nhằm  ạt các chỉ số giải ngân theo kế hoạch hàng năm về 

cấp nước và vệ sinh toàn xã. 
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- Đối với vốn sự nghiệp: Ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt  ộng kiểm 

tra, giám sát và  ánh giá, Thông tin - Giáo d c - Truyền thông, vệ sinh hộ gia 

 ình. 

Kế hoạch xây dựng theo biểu mẫu hướng dẫn  ã  ược Tổng c c Thuỷ  ợi 

và Ngân hàng Thế giới chấp thuận  chi tiết biểu mẫu tại website của Tổng c c 

Thủy  ợi: www.tongcucthuyloi.gov.vn - M c: Biểu mẫu báo cáo). 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ  ạo xây dựng kế hoạch năm 2020 

và gửi về Tổng c c Thủy  ợi  qua V  Nguồn nước và nước sạch nông thôn,  ịa 

chỉ: số 02 Ngọc Hà, Ba Đ nh, Hà Nội  theo  ường văn bản và theo thư  iện tử 

(nuocsachtctl@gmail.com) trước ngày 27/7/2019  ể tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, tr nh Chính phủ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp   ể b/c ; 

- TCT. Nguyễn Văn Tỉnh   ể b/c ; 

- Ngân hàng Thế giới; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT 21 tỉnh tham gia 

Chương tr nh; 

- Lưu: VT, NN(50b). 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thành 
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