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PHẦN 1: Phương pháp luận thẩm định tài liệu CTCN 

 

1.1 DLI 1.3: Số Đấu nối mới cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang 

hoạt động 

1.1.1.  Mục tiêu và nội dung thẩm định hồ sơ đối với các Công trình Cấp nước (CTCN) 

 

Mục tiêu tổng quát: Thẩm định hồ sơ đối với các công trình cấp nước (CTCN) nhằm mục tiêu đánh 

giá tính hợp lệ của các CTCN theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn Chương trình đã được Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt vào ngày 07 tháng 12 năm 2018 – Quyết định số 

4827/QD-BNN-HTQT. Trong trường hợp nếu CTCN được xác định là không đủ tư cách hợp lệ 

theo định nghĩa, thì sẽ dừng việc thẩm định đối với công trình cụ thể đó, và tất cả các đấu nối đã 

được lấy mẫu tại công trình đó sẽ không đủ tư cách hợp lệ cho năm kiểm đếm. Ngoài ra, IVA cũng 

thu thập dữ liệu vận hành của trạm nước để phục vụ cho việc kiểm đếm kết quả của Chương trình. 

 

Mục tiêu chi tiết: phân tích cho từng CTCN các chỉ số sau: 

- Tư cách Hợp lệ của các công trình cấp nước theo định nghĩa FWSC xây mới và cải tạo, đưa 

vào Sổ tay (C/K). 

- Thực tế sản lượng nước hàng ngày (trung bình m3/ngày trong tháng trước khi kiểm toán). 

- Tổng số người sử dụng hiện đăng ký trong hệ thống phát hóa đơn (số hộ gia đình). 

- Số giờ một ngày nước được cấp cho hộ gia đình trong mạng lưới phân phối trong tháng thẩm 

định. 

- Các giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng nước chính thức hoàn thành cho mỗi CTCN. Kết 

quả kiểm tra phải được thực hiện không quá 6 tháng trước khi nộp kết quả.  

 

Nội dung của Báo cáo thẩm định tập trung vào việc đánh giá các chỉ số kiểm toán (AI) nhằm xem 

xét tính hợp lệ của CTCN tương ứng với các chỉ số giải ngân (DLI) sau: DLI 1.3: Số Đấu nối mới 

cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động. Cụ thể như sau:  

- Bước 1: Thẩm định toàn bộ hồ sơ trạm nước theo phương pháp luận đã được duyệt 

- Bước 2: Thẩm định tính hợp lệ của các hồ sơ theo từng chỉ tiêu kiểm đếm 

- Bước 3: Kết luận tính hợp lệ của trạm nước sau bước 2. 

 

1.1.2. Phương pháp và phạm vi thẩm định 

 

- Phương pháp thẩm định: 

 

Căn cứ theo mục tiêu của kiểm đếm tài liệu, phương pháp thẩm định được trình bày như sau: 

Bảng 1: Phương pháp thẩm định tài liệu chỉ số DLI 1.3 

STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

1 

Tính hợp 

lệ của 

công trình 

cấp nước 

theo định 

nghĩa Đấu 

nối cấp 

nước mới 

đang hoạt 

động, 

trong Sổ 

Tài liệu cần kiểm tra và tiêu chí hợp lệ được áp dụng cho 8 loại CTCN sau: 

1. Công trình xây dựng mới 

2. Công trình hoàn thành thi công 

3. Công trình mở rộng 

4. Cải tạo công trình ngừng hoạt động 

5. Cải tạo công trình hiện hữu chưa đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước 

6. Công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

7. Công trình nâng cấp, mở rộng 

8. Công trình nâng cấp, cải tạo tăng công suất vận hành 

Kết quả phân tích chất lượng Nước sau xử lý đáp ứng Áp dụng cho tất cả 8 loại 
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STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

tay (C/K) nước sau xử lý trong vòng 6 

tháng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia 

CTCN 

1. Công trình xây dựng 

mới 

2. Công trình hoàn thành 

thi công 

3. Công trình mở rộng 

4. Cải tạo công trình 

ngừng hoạt động 

5. Cải tạo công trình hiện 

hữu chưa đáp ứng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước 

6. Công trình cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 

8. Công trình nâng cấp, 

cải tạo tăng công suất vận 

hành 

Kết quả xét nghiệm chất 

lượng nước thô được gắn 

kèm như phụ lục trong Báo 

nghiên cứu khả thi/Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật  đã được phê 

duyệt 

Hàm lượng asen trong nước 

thô sử dụng cho cấp nước 

phải thấp hơn tiêu chuẩn 

nước uống là 10µg/l. 

Quyết định của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt kế hoạch 

đấu thầu; hồ sơ mời thầu 

Thư mời thầu; Báo cáo đánh 

giá hồ sơ dự thầu; 

Các Quyết định của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt lựa 

chọn nhà thầu; 

Biển bản các cuộc họp thôn 

ghi nhận rõ sự tham gia của 

các thành phần, gồm người 

dân tộc thiểu số; danh sách 

các hộ đăng ký, cam kết đấu 

nối, đóng góp, chi trả tiền 

nước 

Tất cả các phần công trình 

hoàn thành kể từ khi bắt 

đầu chương trình tuân thủ 

với KHHĐ 

Quyết định của UBND xã 

thành lập tổ quản lý vận 

hành công trình; 

Biên bản được ký giữa 

UBND xã, đại diện cộng 

đồng và PCERWASS/Sở 

NNPTNT/PMU; 

Chứng chỉ về vận hành công 

trình cấp nước của nhân viên 

tổ vận hành; 

Cam kết của UBND xã về 

việc cử nhân viên tổ vận 

hành đi đào tạo. 

3 tiêu chí hợp lệ với công 

trình do UBND xã/cộng 

đồng quản lý vận hành (Các 

công trình cấp nước, được 

đưa vào vận hành trước thời 

điểm Bộ Nông Nghiệp ban 

hành Sổ tay Thực hiện 

Chương trình sửa đổi này 

tới các tỉnh, không phải 

tuân thủ ba tiêu chí hợp lệ 

này) 

Danh sách cam kết, đăng ký 

có chữ ký của chủ hộ và có 

dấu xác nhận của UBND xã 

hoặc  Báo nghiên cứu khả 

thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đã được phê duyệt đã thể 

hiện kết quả điều tra xã hội 

xác nhận tỷ lệ số hộ đấu nối 

của công trình 

Ít nhất 60% số hộ gia đình 

cam kết đóng góp đầy đủ 

phần đối ứng thi công công 

trình, đấu nối và chi trả tiền 

sử dụng nước 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

1. Công trình xây dựng 

mới 

2. Công trình hoàn thành 

thi công 

3. Công trình mở rộng 

4. Cải tạo công trình 

ngừng hoạt động 

5. Cải tạo công trình hiện 

hữu chưa đáp ứng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước 

6. Công trình cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 
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STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

Văn bản của chủ đầu tư gửi 

Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông 

nghiệp &PTNT về việc  tuân 

thủ các tiêu chí thiết kế công 

trình cấp nước của Chương 

trình  

Báo nghiên cứu khả thi/Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật đã được 

phê duyệt 

Các tiêu chí áp dụng cho 

thiết kế công trình theo nội 

dung mục 32 phần 4. Cấp 

nước - Sổ tay hướng dẫn 

thực hiện Chương trình 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

1. Công trình xây dựng 

mới 

3. Công trình mở rộng 

5. Cải tạo công trình hiện 

hữu chưa đáp ứng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước 

6. Công trình cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 

Báo cáo điều tra, đánh giá 

trữ lượng nguồn nước thô 

mùa kiệt được thể hiện trong 

Báo nghiên cứu khả thi/Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật hoặc 

báo cáo riêng 

Nguồn nước thô sử dụng 

cho CT cấp nước đảm bảo 

tối thiểu 80% công suất của 

hệ thống cấp nước trong 

mùa kiệt 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

1. Công trình xây dựng 

mới 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 

8. Công trình nâng cấp, 

cải tạo tăng công suất vận 

hành 

 

Quyết toán của hạng mục hư 

hỏng cần sửa chữa và Dự 

toán phần sửa chữa được phê 

duyệt 

Chi phí cải tạo, nâng cấp tối 

thiểu ≥20% giá trị của thành 

phần chính không hoạt 

động/được cải tạo, nâng cấp 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 4 5 6 8 

4. Cải tạo công trình 

ngừng hoạt động 

5. Cải tạo công trình hiện 

hữu chưa đáp ứng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước 

6. Công trình cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng 

8. Công trình nâng cấp, 

cải tạo tăng công suất vận 

hành 

 

Báo nghiên cứu khả thi/Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật thể hiện 

rõ nguồn nước, công suất đủ 

khả năng cấp nước cho phần 

mở rộng 

Có đủ khả năng cấp nước 

cho các khu vực mở rộng 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

3. Công trình mở rộng 

6. Công trình cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 

Xác nhận của UBND xã (thể 

hiện rõ nội dung tiêu chí: 

khu vực nông thôn chưa 

được cấp nước); ); Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật của công 

trình được mở rộng; Sơ đồ 

mặt bằng tuyến ống  (nêu rõ 

Mở rộng đáng kể tuyến ống 

chính ra khu vực nông thôn 

trước đây chưa được cấp 

Mở rộng đáng kể tuyến ống 

chính ra khu vực nông thôn 

trước đây chưa được cấp 

nước 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

3. Công trình mở rộng 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 
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STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

nước) 

Biên bản nghiệm thu, bàn 

giao công trình đưa vào sử 

dụng 

Các công trình hiện hữu đã 

vận hành trước khi chương 

trình bắt đầu (01/01/2016) 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

3. Công trình mở rộng 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 

8. Công trình nâng cấp, 

cải tạo tăng công suất vận 

hành 

Mô hình quản lý vận hành 

phải nêu rõ trong Báo 

nghiên cứu khả thi/Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, Thuyết 

minh dự án đầu tư hoặc báo 

cáo riêng thể hiện được các 

nội dung (Đơn vị QLVH, tổ 

chức nhân sự, kế hoạch thu 

chi cho quản lý, vận hành...) 

Có mô hình quản lý phù 

hợp với Chương trình và 

xây dựng kế hoạch quản lý, 

vận hành và bảo dưỡng bền 

vững 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

1. Công trình xây dựng 

mới 

7. Công trình nâng cấp, 

mở rộng 

8. Công trình nâng cấp, 

cải tạo tăng công suất vận 

hành 

Quyết định phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi/Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật  

Biên bản nghiệm thu các 

hạng mục chính hoàn thành 

sau ngày 01/01/2016 

Tất cả 4 cấu phần chính 

(công trình đầu mối, trạm 

xử lý, tuyến ống chính, bể 

chứa nếu có và trạm bơm) 

được xây sau khi Chương 

trình bắt đầu (01/01/2016) 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN  

1. Công trình xây dựng 

mới 

Quyết định phê duyệt dự án Công trình không nằm ở 

các khu vực nhạy cảm về 

văn hoá và môi trường (là 

các khu vực bảo tồn văn 

hóa và môi trường, ...) 

Quyết định phê duyệt Báo 

nghiên cứu khả thi/Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật - Biên bản 

nghiệm thu các hạng mục 

chính hoàn thành sau ngày 

01/01/2016. 

Công trình mà một trong 4 

thành phần chính (Công 

trình đầu mối, trạm xử lý, 

tuyến ống chính, bể chứa 

nếu có và trạm bơm) chưa 

được hoàn thành khi 

Chương trình bắt đầu 

(01/01/2016) 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN  

2. Công trình hoàn thành 

thi công 

Báo cáo của Chủ đầu tư có 

xác nhận của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn thể hiện rõ các nội dung 

yêu cầu của tiêu chí 

Giá trị của công trình chưa 

hoàn thành đã được đánh 

giá, và đã được báo cáo 

(trong hai năm gần nhất) về 

mức độ và chất lượng phần 

đã hoàn thành, và khẳng 

định rằng cần đầu tư và thi 

công thêm trước khi có thể 

đi vào vận hành, và dựa trên 

đánh giá này, khoản đầu tư 

sử dụng cho hoàn thành 

công trình được xác nhận là 

có hiệu quả kinh tế 

Công trình không liên quan 

tới bất kỳ vấn đề pháp lý 
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STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

nào hoặc vấn đề khác gây 

cản trở việc hoàn thành và 

vận hành công trình. 

- Báo nghiên cứu khả 

thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật;  

- Xác nhận của UBND xã 

nơi có dự án. 

Không có đấu nối hộ gia 

đình nào hoạt động trước 

khi chương trình bắt đầu 

(01/01/2016) 

Biên bản nghiệm thu, bàn 

giao công trình đưa vào sử 

dụng 

Bất kể công trình nào (kể cả 

cấp đô thị nào hay nguồn 

vốn nào) mà tất cả 4 thành 

phần chính (Công trình đầu 

mối, trạm xử lý, tuyến ống 

chính, bể chứa nếu có và 

trạm bơm) đã được hoàn 

thành 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN  

3. Công trình mở rộng 

Lưu ý: Chỉ các đấu nối 

hoạt động ở phần mở 

rộng ra khu vực nông 

thôn trước đây chưa được 

cấp nước là hợp lệ 

- Hợp đồng vận hành bảo 

dưỡng công trình hoặc 

Quyết định giao cho đơn vị 

quản lý vận hành 

- Kết quả phân tích chất 

lượng nước sau xử lý trong 

vòng 6 tháng. 

- Báo cáo của đơn vị quản lý 

vận hành về tổng số đấu nối 

của hệ thống, số đấunối đang 

hoạt động. 

- Báo cáo tài chính; hoặc báo 

cáo thu chi của đơn vị quản 

lý vận hành. 

Đã đáp ứng tất cả các tiêu 

chí về hệ thống cấp nước 

bền vững  

- Chất lượng nước đảm bảo 

Quy chuẩn; 

- Hệ thống cấp nước vận 

hành theo mô hình quản lý 

được công nhận; 

- Tối thiểu 70% số đấu nối 

theo thiết kế của hệ thống 

hoạt động (FWSC); 

- Doanh thu hoạt động đủ 

để chi trả cho chi phí vận 

hành và bảo dưỡng trực 

tiếp. 

Báo cáo của đơn vị quản lý 

vận hành về tình trạng hoạt 

động của công trình có xác 

nhận của UBND xã nơi có 

công trình; Báo cáo đánh giá 

hoạt động của công trình của 

cấp có thẩm quyền 

Công trình hiện hữu mà một 

trong bốn thành phần chính 

(Công trình đầu mối, trạm 

xử lý, tuyến ống chính, bể 

chứa nếu có và trạm bơm) 

không hoạt động trong ít 

nhất 3 tháng liên tiếp vì lý 

do kỹ thuật, hoặc số đấu nối 

còn hoạt động không vượt 

quá 50% số đấu nối theo 

thiết kế, được xác nhận 

bằng văn bản bởi đơn vị 

vận hành/quản lý công 

trình, và UBND xã nơi có 

công trình đó 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

4. Cải tạo công trình 

ngừng hoạt động 

6. Công trình cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng 

Lưu ý:  

- Các công trình cấp nước 

có nguồn gốc từ đô thị chỉ 

hợp lệ nếu việc cải tạo 

nhà máy xử lý nước hoặc 

mạng ống dẫn phục vụ 

cho cả khu vực nông thôn. 

Các đấu nối cấp nước 

hợp lệ chỉ được tính cho 

khu vực nông thôn nếu 

đáp ứng các tiêu chí 

trong Sổ tay Hướng dẫn 

Thực hiện Chương trình. 

- Các công trình chi cấp 

nước cho khu vực nông 

thôn thì đấu nối cấp nước 

hoạt động được tính cho 

cả phần cũ và phần mở 
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STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

rộng nếu đáp ứng các tiêu 

chí trong Sổ tay Hướng 

dẫn Thực hiện Chương 

trình 

- Kết quả xét nghiệm chất 

lượng nước sau xử lý của 

công trình trong vòng 6 

tháng trước khi phê duyệt dự 

án cải tạo, sửa chữa, và sau 

ngày bắt đầu Chương trình. 

- Quyết định phê duyệt Báo 

nghiên cứu khả thi/Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

Công trình hiện hữu cấp 

nước sạch cho khu vực 

nông thôn mà có ít nhất 

50% trong số 14 tiêu chí 

chất lượng nước sau xử lý 

không đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia được xác 

nhận bởi cơ quan/đơn vị có 

thẩm quyền về kiểm 

nghiệm chất lượng nước 

trong vòng 6 tháng trước 

khi phê duyệt dự án cải tạo, 

sửa chữa, và sau ngày bắt 

đầu của Chương trình 

(01/01/2016) 

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

5. Cải tạo công trình hiện 

hữu chưa đáp ứng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước 

Biên bản bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng 

Là một công trình hiện hữu 

hoạt động trước ngày bắt 

đầu thực hiện Chương trình 

- Xác nhận của đơn vị vận 

hành có xác nhận của 

UBND xã (thể hiện rõ nội 

dung tiêu chí: công trình 

hiện hữu đã vận hành hết 

công suất, không đáp ứng 

được nhu cầu dùng nước 

trong vùng phục vụ );  

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

của công trình được cải tạo, 

nâng cấp (nêu rõ công suất 

vận hành trước và sau khi 

được cải tạo…) 

Công trình hiện hữu đã vận 

hành hết công suất, không 

đáp ứng được nhu cầu dùng 

nước trong vùng phục vụ  

Chỉ áp dụng cho loại 

CTCN 

8. Công trình nâng cấp, 

cải tạo tăng công suất vận 

hành 

Ghi chú: Với loại hình 

công trình này số đấu nối 

hợp lệ được tính theo 

công thức: 

- Số đấu nối hợp lệ = 

Tổng số đấu nối hoạt 

động x Công suất mới mở 

rộng/Tổng công suất sau 

khi nâng cấp, cải tạo 

- Danh sách đấu nối hợp 

lệ gồm các đấu nối hoạt 

động lấy ở khu vực bị ảnh 

hưởng thiếu nước trước 

khi công trính được nâng 

cấp, đáp ứng các tiêu chí 

trong Sổ tay Hướng dẫn 

Thực hiện Chương trình. 

2 

Sản xuất 

nước thực 

tế hàng 

ngày (bình 

quân 

m3/ngày 

trong 

tháng 

trước khi 

kiểm toán)  

Báo cáo sản lượng nước 

thực tế theo ngày (ký và 

dấu) hoặc  Số liệu đồng hồ 

đo khối lượng cấp nước tổng 

thể toàn trạm hoặc sử dụng 

sổ nhật ký vận hành và  

Đường đặc tuyến bơm, lưu 

lượng bơm (trong tài liệu kỹ 

thuật của hệ thống bơm, cần 

kiểm tra đường đặc tuyến 

Nếu chia lượng sản 

xuất/ngày/người >=1/2 định 

mức thiết kế. 

Nếu <1/2 định mức thiết kế 

thì phải xem thêm về mặt 

kỹ thuật để đánh giá.(Đánh 

giá kỹ thuật bởi TT nước 

quốc gia). Nếu đánh giá kỹ 

thuật kết luận rằng CTCN 

có lỗi (áp suất nước thấp, 

Tính lượng nước sản 

xuất/ngày 
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STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

khớp với máy bơm quan 

sát),  tính áp lực bơm,  

Qt= áp lực bơm (h) x số 

lượng giờ bơm trong tháng. 

Số lượng người trung bình 1 

đấu nối tính bình quân là 4,1 

sản lượng nước thấp, thất 

thoát quá mức, v.v.) thì 

CTCP đó sẽ bị từ chối, tuy 

nhiên nếu lượng nước bình 

quân trên hộ gia đình thấp 

là do mô hình tiêu thụ ở 

mức thấp, thì CTCP đó sẽ 

được chấp nhận. Việc xem 

xét đánh giá kỹ thuật sẽ 

được thực hiện khi tổng hợp 

đánh giá kết quả, còn việc 

kiểm đếm vẫn thực hiện 

bình thường kể cả khi sản 

lượng<1/2 định mức thiết 

kế. 

3 

Tổng số 

người sử 

dụng hiện 

nay đăng 

ký trong 

hệ thống 

phát hóa 

đơn (số 

lượng hộ 

gia đình)  

Danh sách các hộ đấu nối 

nước có ghi rõ thời gian đấu 

nối 

Tính tổng số người được 

cung cấp nước 

4 

Số giờ 

nước được 

cấp mỗi 

ngày cho 

hộ gia 

đình trong 

mạng lưới 

phân phối 

trong 

tháng 

thẩm định.  

Cung cấp Sổ nhật ký bơm 

nước hàng ngày của Nhà 

máy (tháng 12/2019) 

Tính số giờ cấp nước trong 

ngày, nếu cấp trên 20h/ngày 

thì các hộ đấu nối hợp lệ 

Nếu cấp dưới 20h/ngày phải 

ghi chú để kiểm tra dụng cụ 

chứa nước đối với hộ dân 

của CTNS đó. Nếu không 

có dụng cụ chứa được tối 

thiểu >=1/2 định mức thiết 

kế thì là không hợp lệ. 

Ghi chú Trạm cấp nước 

dưới 20h/ngày để loại đối 

với hộ không có bể chứa 

nước. 

5 

Giấy 

chứng 

nhận kiểm 

tra chất 

lượng 

nước 

chính thức 

hoàn 

thành cho 

mỗi hệ 

thống cấp 

nước 

Các Kết quả xét nghiệm chất 

lượng nước 6 tháng gần nhất 

trước khi nộp kết quả (tháng 

7 đến tháng 12/2019) có dấu 

và chữ ký chính thức. Nếu 

xét nghiệm năm 2020 vẫn 

chấp nhận nhưng không 

được làm ảnh hưởng đến 

tiến độ chung 

Cấp nước sạch, theo tiêu 

chuẩn Quốc gia, Đối với hệ 

thống có công suất Q<1000 

m3/ngđ thì đảm bảo QCVN 

02:2009/BYT của Bộ YT; 

(ii) Đối với hệ thống có 

công suất Q≥1000 m3/ngđ 

thì nước sau xử lý đảm bảo 

giá trị giới hạn tối đa của 

QCVN 01:2009/BYT của 

Bộ Y tế,  với tối thiểu 14 

thông số liệt kê trong 

QCVN 02:2009/BYT của 

Bộ YT hoặc tuân thủ theo 

QCVN 01-1:2018/BYT ban 

hành theo Thông tư 

41/2018/TT-BYT của Bộ Y 

tế hoặc Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương do UBND 

tỉnh/TP ban hành; Thông số 

Clo dư chỉ áp dụng cho các 

đơn vị cấp nước sử dụng 

Clo làm phương pháp khử 

trùng.  (Lưu ý đối chiếu với 

các quy chuẩn này vì có thể 

có xét nghiệm nước không 

đủ số lượng chỉ số hoặc chỉ 
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STT 

Mô tả Chỉ 

số kiểm 

tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

số xét nghiệm là chỉ số khác 

chứ không phải chỉ số theo 

quy chuẩn). Các công trình 

cấp nước mà nguồn nước 

thô đòi hỏi phải xử lý asen 

thì không được coi là hợp 

lệ. 

 

IVA đã tiến hành thẩm tra toàn bộ các hồ sơ của các CTCN được xem xét trong kỳ báo cáo 2019 

trên địa bàn 21 tỉnh bao gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, 

Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Ninh Thuận, 

Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn. Kết quả đánh giá hồ sơ nhằm 

xem xét tính hợp lệ hoặc không hợp lệ của các CTCN nói trên để thẩm định kết quả đạt được của 

chỉ tiêu DLI 1.3 cho kỳ báo cáo năm 2019.  

 

Phương pháp thẩm định hồ sơ chi tiết đối với các CTCN cho các chỉ số giải ngân DLI 1.3 được 

trình bày tại Phụ lục 1 – Phương pháp thẩm định cho chỉ số DLI 1.3 

 

- Phạm vi thẩm định: 

 

Thẩm định tài liệu của các CTCN cho kỳ báo cáo 2019 trên phạm vi 21 tỉnh. Chi tiết danh sách các 

CTCN được trình bày tại Phụ lục 3, 4 - Kết quả thẩm định hồ sơ 

 

Kết quả thầm định các công trình cấp nước (DLI 1.3) được trình bày tại Phần 2: Kết quả thẩm định 

tài liệu CTCN 

 

1.2  DLI 2.1: Số hộ gia đình trong các Tỉnh Tham gia Chương trình đấu nối Hệ thống cấp 

nước bền vững sau hai năm sử dụng từ công trình cấp nước bền vững 

1.2.1 Mục tiêu và nội dung thẩm định hồ sơ đối với các Công trình Cấp nước bền vững 

 

Mục tiêu tổng quát: Thẩm định hồ sơ đối với các công trình cấp nước bền vững nhằm mục tiêu 

đánh giá tính hợp lệ của các CTCN theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn Chương trình đã được Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt vào ngày 07 tháng 12 năm 2018 – Quyết định số 

4827/QD-BNN-HTQT. Trong trường hợp hệ thống cấp nước được xác định là hệ thống không hợp 

lệ hoặc không bền vững theo định nghĩa Công trình cấp nước bền vững, thì công tác thẩm định cho 

hệ thống cụ thể đó sẽ bị dừng lại. 

 

Mục tiêu chi tiết: đánh giá và phân tích cho từng CTCN bền vững các chỉ số sau: 
 

- Tài liệu chính thức xác định ngày bắt đầu hoạt động của CTCN.  

- Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng nước chính thức cho mỗi hệ thống cấp nước. Kết quả 

kiểm tra phải trong vòng 6 tháng cuối của kỳ báo cáo, tức là trong vòng tháng 7 - tháng 12 

của năm kết quả được thẩm định.  

- Quyết định giao đơn vị, tổ chức quản lý CTCN. 

- Danh sách các hộ gia đình có hóa đơn tiền nước hoặc ghi trong sổ sách ghi chép đối với hộ 

không có hóa đơn đấu nối với hệ thống  

- Kế hoạch Đầu tư 5 năm của tỉnh hoặc tài liệu thiết kế cuối cùng cho mỗi CTCN. 

- Hóa đơn phát hành cho các hộ gia đình hoặc sổ sách ghi chép tiền sử dụng nước cho 3 tháng 

cuối của kỳ báo cáo, tức là tháng 10 - tháng 12 của năm kết quả được thẩm định. 
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- Hồ sơ tài chính chính thức của tổ chức quản lý CTCN cho 3 tháng cuối của kỳ báo cáo, tức 

là tháng 10 - tháng 12 của năm kết quả được thẩm định.  

- Tài liệu chính thức thẩm định đọc đồng hồ đo tổng của CTCN tại đầu của hệ thống phân 

phối, và tổng khối lượng nước đã phát hóa đơn hoặc sổ sách ghi chép khối lượng nước sử 

dụng 

Nội dung của Báo cáo thẩm định tập trung vào việc đánh giá các chỉ số kiểm toán (AI) nhằm xem 

xét tính hợp lệ của CTCN bền vững tương ứng với chỉ số giải ngân (DLI) sau: DLI 2.1: Số hộ gia 

đình trong các Tỉnh Tham gia Chương trình đấu nối Hệ thống cấp nước bền vững sau hai năm sử 

dụng từ công trình cấp nước bền vững. Cụ thể như sau:  

- Bước 1: Thẩm định toàn bộ hồ sơ trạm nước theo phương pháp luận đã được duyệt 

- Bước 2: Thẩm định tính hợp lệ của các hồ sơ theo từng chỉ tiêu kiểm đếm 

- Bước 3: Kết luận tính hợp lệ của trạm nước sau bước 2. 

 

1.2.2. Phương pháp và phạm vi thẩm định 

 

- Phương pháp thẩm định: 

 

Căn cứ theo mục tiêu của kiểm đếm tài liệu, phương pháp thẩm định được trình bày như sau: 

 

Bảng 2: Phương pháp thẩm định tài liệu chỉ số DLI 2.1 

TT 
Mô tả Chỉ số 

kiểm tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi 

chú 

1 

Tính hợp lệ 

của công trình 

cấp nước  

Danh sách các công trình 

đã được kiểm đếm 

Đảm bảo công trình hợp lệ đã được xác 

minh cho năm 2017 

  

2 

Giấy chứng 

nhận kiểm tra 

chất lượng 

nước chính 

thức hoàn 

thành cho mỗi 

hệ thống cấp 

nước 

- Kết quả xét nghiệm 

chất lượng nước đầu ra 

lấy tại trạm xử lý trong 

vòng 6 tháng tính đến 

thời điểm gửi báo cáo 

(sau 30/6/2019). 

Chất lượng nước.Cung cấp nước sạch 

đảm bảo (a) Đối với hệ thống cấp nước có 

công suất Q<1000m3/ngđ thì đảm bảo tuân 

theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của 

Bộ Y tế; (b) Đối với hệ thống cấp nước có 

công suất Q≥1000m3/ngđ thì nước sau xử 

lý đảm bảo giá trị giới hạn tối đa của Quy 

chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, 

với tối thiểu 14 chỉ tiêu được quy định 

trong Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của 

Bộ Y tế
[1]

; (c) hoặc tuân thủ theo QCVN 

01-1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 

41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND 

tỉnh/TP ban hành; (d) Thông số Clo dư chỉ 

áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng 

Clo làm phương pháp khử trùng 

  

3 

Ngày bắt đầu 

hoạt động của 

CTCN 

- Hóa đơn tháng đầu tiên 

thu tiền nước hoặc phiếu 

thu tiền nước hoặc sổ 

sách ghi chép rõ ràng 

minh bạch. 

- Biên bản nghiệm thu 

bàn giao công trình đưa 

vào vận hành sử dụng. 

Thời gian vận hành. Công trình cấp nước 

phải vận hành được ít nhất 2 năm (24 

tháng tính từ tháng đầu tiên cấp nước có 

hóa đơn-thu tiền, hoặc phiếu thu tiền nước, 

hoặc sổ sách ghi chép rõ ràng minh bạch 

và các hộ sử dụng có trả tiền nước). 
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TT 
Mô tả Chỉ số 

kiểm tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi 

chú 

4 

Mô hình quản 

lý của CTCN 

- Quyết định giao công 

trình cho đơn vị quản lý 

vận hành.  

Hệ thống vận hành theo mô hình quản lý 

được công nhận (03 mô hình quản lý đã 

được nêu ở trên): 

  

  

    Đối với công trình cấp nước giao cho 

UBND xã quản lý phải đáp ứng thêm các 

tiêu chí sau: 

  

  

  Các Quyết định, văn bản 

ký kết và các biên bản 

giao nhận,  

Chứng chỉ đào tạo quản 

lý vận hành công trình 

cấp nước 

I) CTCN có <=250 đấu nối: 

- UBND xã chỉ định 1 cán bộ nước đã 

được đào tạo phụ trách CTCN; 

- Quyết định của UBND xã thành lập tổ 

QLVH công trình; 

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại 

diện cộng đồng và PCERWASS/Sở 

NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp 

nước, giá nước và cung cấp HTKT cho 

việc vận hành công trình; 

- Có BBGN (hợp đồng) giữa UBND xã và 

đơn vị QLVH; 

- Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận 

hành công trình cấp nước trước đây 

và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng 

chỉ/chứng nhận về quản lý vận hành công 

trình cấp nướcđược cấp bởi một cơ quan 

có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên 

nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, 

NGO). 

  

  

  Các Quyết định, văn bản 

ký kết và các biên bản 

giao nhận,  

Chứng chỉ đào tạo quản 

lý vận hành công trình 

cấp nước 

II) CTCN có >250 đấu nối: 

- UBND xã chỉ định 1 cán bộ nước đã 

được đào tạo phụ trách CTCN; 

- Quyết định của UBND xã thành lập tổ 

QLVH công trình, tổ phải có tối thiểu 1 

cán bộ kỹ thuật cho mỗi 250 hộ; 

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại 

diện cộng đồng và PCERWASS/Sở 

NNPTNT/PMU về việc tham vấn người sử 

dụng nước đối với thiết kế công trình cấp 

nước, giá nước và cung cấp HTKT cho 

việc vận hành công trình; 

- Có quy chế phục vụ khách hang được 

công bố; 

- Có BBGN (hợp đồng) giữa UBND xã và 

đơn vị QLVH; 

- Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận 

hành công trình cấp nước trước đây; 

và/hoặc ít nhất một cán bộ có chứng 

chỉ/chứng nhận về quản lý vận hành công 

trình cấp nướcđược cấp bởi một cơ quan 

có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên 

nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, 
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TT 
Mô tả Chỉ số 

kiểm tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi 

chú 

NGO). 

5 

Hoạt động của 

CTCN xét về 

khía cạnh tài 

chính 

Doanh thu được phải chi 

trả đủ theo kế hoạch quản 

lý vận hành hoặc được 

quy định trong Quy chế 

sử dụng dịch vụ cấp 

nước đối với công trình 

do UBND xã quản lý 

(Trả lương công nhân, 

mua hóa chất, điện, dự 

phòng, sửa chữa nhỏ). 

Được thể hiện trong sổ 

sách kế toán/ghi thu chi, 

báo cáo của đơn vị 

QLVH hoặc Tổ QLVH 

có xác nhận của UBND 

xã. 

Thu đủ bù chi: (tính riêng cho công trình, 

nếu không tách được số liệu cho công trình 

thì lấy số liệu chung của Công ty rồi phân 

bổ cho công trình). 

 

Doanh thu từ vận hành công trình cấp 

nước phải đủ bù chi phí vận hành và duy tu 

trực tiếp ít nhất trong 3 tháng cuối của năm 

báo cáo. 

  

  

  + Sổ tiền mặt ghi thu chi 

cần có các thông tin sau 

cho ít nhất 12 tháng cuối: 

- Tên công trình cấp 

nước; 

- Tên, địa chỉ và ngày 

đấu nối của tất cả các hộ 

đấu nối; 

- Ghi chỉ số đồng hồ 

hàng tháng của các hộ 

đấu nối; 

- Tiền thu hàng tháng của 

các hộ dùng nước, số còn 

nợ, số đã trả, tổng số 

trong tháng; 

- Chi phí vận hành phát 

sinh như hóa chất, điện..., 

kê danh mục, số lượng, 

đơn giá, từng tháng; 

- Bảng tóm tắt chỉ rõ 

tổng thu, chi từng tháng. 

+ Bảng tóm tắt cần được 

công bố trên bảng tin 

công cộng hàng tháng. 

I) CTCN có <=250 đấu nối:   

  

  + Yêu cầu phải có các 

thông tin sau: 

- Số liệu chính thức về 

thu chi ghi trong sổ sách 

tài chính của đơn vị quản 

lý CTCN của năm báo 

cáo; 

- Các hóa đơn khách 

hàng đã phát hành/phiếu 

II) CTCN có >250 đấu nối:   
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TT 
Mô tả Chỉ số 

kiểm tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi 

chú 

thu tiền nước/sổ sách ghi 

chép tiền nước tới tháng 

12 của năm báo cáo; 

- Tổng số khách hàng 

được phục vụ bởi CTCN; 

- Danh sách khách hàng 

và lượng nước tiêu thụ 

(hang tháng)…; 

- Chỉ số đồng hồ nước 

của các hộ dung nước; 

+ Bảng tóm tắt cần được 

công bố trên bảng tin 

công cộng hàng tháng. 

6 

Tỉ lệ đấu nối 

của CTCN 

- Danh sách hộ đấu nối, 

sổ sách tài chính thu chi 

được ghi chép (số A); 

- Bằng chứng chứng 

minh việc thu tiền nước 

từ những hộ đấu nối (Số 

A hoặc nhiều hơn). 

- Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật/Thuyết minh dự án 

đầu tư, thuyết minh thiết 

kế được phê duyệt, quyết 

định phê duyệt 

BCKTKT/Dự án đầu tư, 

Bản vẽ thiết kế. 

 

Quy mô hộ: 4.1 người/hộ 

Tỷ lệ tăng dân số theo 

GSO: 1.14% năm 

- Tối thiểu 80% số đấu nối hệ thống dự 

kiến là FWSC. 

(Công thức tính toán số đấu nối hoạt động 

sau 2 năm như sau: A = 80%*Số đấu nối 

theo kế hoạch (B). Trong đó: A là: Số đấu 

nối tối thiểu phải đáp ứng là hoạt động sau 

2 năm; Số đấu nối theo kế hoạch được tính 

như sau: B= 60%Số đấu nối theo thiết kế 

tại năm công trình đưa vào hoạt động + 

2*((Số đấu nối theo tính toán tại năm 

tương lai – 60% Số đấu nối theo thiết kế 

tại năm công trình đưa vào hoạt động)/số 

năm của giai đoạn tính toán). (Ví dụ: Công 

trình tính toán thiết kế năm 2017 (có số hộ 

là 1.000), công trình đưa vào hoạt động 

năm 2018 với số hộ thiết kế là 1.100 hộ, đề 

nghị kiểm đếm bền vững năm 2020, tính 

toán giai đoạn thiết kế đến năm 2030 (có 

số hộ tính toán là 1.500), thì số đấu nối tối 

thiểu phải đáp ứng hoạt động sau 2 năm 

được tính như sau: B = 

60%*1.100+2*((1.500-60%*1.100/(2030-

2018)) = 660+2*70 = 800 đấu nối. A = 

80%*800 = 640 đấu nối). (Số đấu nối thiết 

kế của năm công trình đưa vào hoạt động 

nếu không có trong hồ sơ sẽ được tính 

toán nội suy theo tỷ lệ gia tăng dân số và 

chia cho quy mô hộ được thiết kế trong 

Chương trình) 

  

7 

Tỉ lệ thất thoát 

nước của hệ 

thống (trạm 

cấp nước) 

- Sổ nhật ký vận hành, sổ 

sách tài chính; 

- Báo cáo của đơn vị 

quản lý vận hành. 

(Chứng minh về tỷ lệ thất 

thoát nước không cần 

phải đưa vào báo cáo, 

nhưng cần được nộp lên 

cơ quan cấp tỉnh để đơn 

1. Đối với công trình cấp nước có sử dụng 

hóa chất hoặc điện để sản xuất hoặc phân 

phối. 

 Tỷ lệ nước thất thoát phải dưới 25% tính 

bình quân 3 tháng trước khi thẩm định. 

2. Với các công trình cấp nước không sử 

dụng hóa chất hoặc điện để sản xuất hoặc 

phân phối thì không phải áp dụng tiêu chí 

về thất thoát nước. 
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TT 
Mô tả Chỉ số 

kiểm tra 

Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi 

chú 

vị kiểm đếm xem xét 

trong quá trình kiểm tra 

hồ sơ tại tỉnh) 

 

Phương pháp thẩm định hồ sơ chi tiết đối với các CTCN cho các chỉ số giải ngân DLI 2.1 được 

trình bày tại Phụ lục 2 – Phương pháp thẩm định cho chỉ số DLI 2.1.  

 

- Phạm vi thẩm định: 

Thẩm định Số hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững và các tài liệu minh chứng kèm 

theo cho kỳ báo cáo 2019 trên phạm vi 6 tỉnh: Đắk Lắk, Ninh Thuận, Phú Thọ, Sơn La, Thái 

Nguyên và Tuyên Quang. 

 

Kết quả thầm định các công trình cấp nước bền vững (DLI 2.1) được trình bày tại Phần 2: Kết quả 

thẩm định tài liệu CTCN 
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PHẦN 2: Kết quả thẩm định tài liệu CTCN 

 

2.1.  Kết quả thẩm định tài liệu CTCN (DLI 1.3) 

DLI 1.3 Số Đấu nối mới cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt 

động 

 

Trong năm 2019, có 179 CTCN tại 21 tỉnh tham gia chương trình báo cáo thẩm định chỉ tiêu DLI 

1.3: đấu nối mới cấp nước tới hộ gia đình được cải tạo hay mới xây dựng đang hoạt động, bao gồm: 

Bắc Giang (6 CTCN), Bắc Kạn (4 CTCN), Bình Thuận (8 CTCN), Cao Bằng (19 CTCN), Đắk Lắk 

(4 CTCN), Đắk Nông (5 CTCN), Điện Biên (8 CTCN), Gia Lai (8 CTCN), Hà Giang (24 CTCN), 

Hòa Bình (6 CTCN), Kon Tum (12 CTCN), Lai Châu (6 CTCN), Lâm Đồng (5 CTCN), Lạng Sơn 

(7 CTCN), Lào Cai (12 CTCN), Ninh Thuận (11 CTCN), Phú Thọ (2 CTCN), Sơn La (12 CTCN), 

Thái Nguyên (14 CTCN), Tuyên Quang (3 CTCN), Yên Bái (3 CTCN).  

 

IVA đã thực hiện thẩm tra tài liệu 179 công trình cấp nước để xác minh tính hợp lệ trước khi cọn 

mẫu kiểm đếm hiện trường, trong đó có: 

- 65 CTCN được WB đánh giá là hợp lệ: IVA không thẩm định lại hồ sơ và các công trình 

này được tính là ĐẠT 

- 46 CTCN được WB đánh giá hợp lệ có điều kiện: IVA kiểm tra các tài liệu bị thiếu hoặc 

chưa đáp ứng tiêu chuẩn kiểm toán để đưa ra kết luận cuối cùng 

- 48 CTCN WB đánh giá chưa hợp lệ, cần đánh giá lại/bổ sung các tài liệu: IVA kiểm tra các 

tài liệu bị thiếu hoặc chưa đáp ứng tiêu chuẩn kiểm toán để đưa ra kết luận cuối cùng  

- 12 CTCN WB đánh giá không hợp lệ: IVA vẫn kiểm tra các tài liệu theo các tiêu chí kiểm 

toán và kết luận theo tình trạng hồ sơ tại thời điểm thẩm tra 

- 8 CTCN đã đạt trong kỳ kiểm đếm năm 2018: IVA chỉ kiểm tra kết quả xét nghiệm nước đầu ra 

trong kỳ kiểm định 2019 

Trong 179 CTCN, có: 

- 145 CTCN cung cấp đủ tài liệu, (chiếm 81,01%);  

- 1 CTCN không cung cấp hồ sơ trong giai đoạn kiểm tra hồ sơ (chiếm 0,56%);  

- 13 CTCN không cung cấp đủ tài liệu (chiếm 7,26%);  

- 12 CTCN tỉnh đề nghị kiểm đếm năm sau (chiếm 6,7%);  

- 8 CTCN không đạt theo NOL của Bank (chiếm 4,47%).  

Kết quả thẩm tra tài liệu CTCN cho thấy: 145 CTCN đạt (chiếm 81,01%) và 34 CTCN không đạt 

(chiếm 18,99%).  

 

Trong số 145 công trình đạt, có 8 CTCN cần kiểm tra dụng cụ chứa nước tại hộ gia đình do không 

đảm bảo số giờ bơm nước tối thiểu vào hệ thống là 20h/ngày. 
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Bảng 3: Kết quả thẩm định tài liệu CTCN 

STT Tỉnh Đạt 
Không 

Đạt 
Tổng 

Đánh 

giá kĩ 

thuật  

(số 

CTCN) 

Kiểm tra 

dụng cụ 

chứa nước 

tại hộ dân  

(số CTCN) 

Ghi chú 

1 Bắc Giang 6 0 6 0 0   

2 Bắc Kạn 4 0 4 0 0   

3 Bình Thuận
1
 8 0 8 0 0 

3 Công trình đã được 

đánh giá Đạt năm 2018 

4 Cao Bằng 19 0 19 0 0   

5 Đắk Lắk 3 1 4 0 0   

6 Đắk Nông 5 0 5 0 0   

7 Điện Biên 6 2 8 0 0   

8 Gia Lai 4 4 8 0 0   

9 Hà Giang 
2
 24 0 24 0 0 

3 Công trình được WB 

đánh giá là Không hợp 

lệ theo NOL ngày 13-

03-2020. Tuy nhiên tại 

thời điểm IVA thu thập 

hồ sơ xác minh, các 

công trình này đã đáp 

ứng tiêu chí và Hợp lệ 

10 Hòa Bình 5 1 6 0 0   

11 Kon Tum 10 2 12 0 0   

12 Lai Châu
3
 6 0 6 0 0 2 Công trình đã được 

đánh giá Đạt năm 2018 

13 Lâm Đồng 0 5 5 0 0   

14 Lạng Sơn 3 4 7 0 0   

15 Lào Cai 12 0 12 0 0   

16 Ninh Thuận 3 8 11 0 0   

17 Phú Thọ
4
 2 0 1 0 1 

 1 Công trình đã được 

đánh giá Đạt năm 2018 

18 Sơn La
5
 11 1 12 0 7 

 2 Công trình đã được 

đánh giá Đạt năm 2018 

19 Thái Nguyên 8 6 14 0 0   

20 
Tuyên 

Quang 
3 0 3 0 0 

  

21 Yên Bái 3 0 3 0 0   

  Cộng 145 34 179 0 8   

 

  

                                                        
1 NMN Hàm Thuận Bắc, NMN Xã Hồng Sơn, NMN Tiến Lợi 
2 CNSH thôn Ngần Hạ, Nậm Mu, Ngần Trung, Tân Thắng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang; CNSH trung tâm xã Ngọc 

Minh, huyện Vị Xuyên; và CNSH trung tâm xã Mậu Duệ huyện Yên Minh 
3 Cấp NSH cụm bản trung tâm xã Nậm Tăm và Cấp NSH cụm bản trung tâm xã Mường So 
4 Hệ thống cấp nước sạch tập trung 10 xã Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ 
5 NSH liên bản xã Chiềng Sơn và CT,NC, MR NSH Đông Sang 
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Bảng 4: Các công trình cấp nước không đạt 
6
 

 

TT Tỉnh Công trình cấp nước Lý do không đạt 

1 
Đắc 

Lắk 

Cấp nước sinh hoạt tập trung 

tại Buôn Tul A,  Buôn Tul B, 

xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn 

Công trình chưa hoàn thành, tỉnh đề nghị kiểm 

đếm năm sau 

2 
Điện 

Biên 

Nâng cấp, sửa chữa công trình 

cấp nước sinh hoạt trung tâm 

xã Pú Nhung và các bản lân 

cận huyện Tuần Giáo  

Thiếu các hồ sơ sau:  

- Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành về tình 

trạng hoạt động của công trình có xác nhận của 

UBND xã nơi có công trình: ghi chi tiết về thời 

gian xây dựng và thời gian vận hành của công 

trình;  

- Quyết toán của hạng mục hư hỏng cần sửa 

chữa;  

- Giấy chứng nhận kết quả chất lượng nước đã 

qua xử lý;  

- Có mô hình quản lý phù hợp với Chương trình 

và xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành và bảo 

dưỡng bền vững;  

- Giấy chứng nhận/ kết quả của khóa đào tạo của 

nhân viên tổ vận hành;  

- Quyết định chỉ định nhà thầu của các gói trong 

kế hoạch mua sắm đã được phê duyệt và báo cáo 

của chủ dự án về việc tuân thủ theo KHHĐ;  

- Biên bản họp các thôn, có sự tham gia DTTS 

3 
Điện 

Biên 

Công trình: Nâng cấp, sửa 

chữa công trình cấp nước sinh 

hoạt trung tâm xã Núa Ngam 

và các bản lân cận huyện Điện 

Biên 

WB đã đánh giá hợp lệ tuy nhiên Tỉnh đề nghị 

kiểm đếm năm sau do thiếu những hồ sơ sau: 

- Báo cáo sản lượng nước thực tế theo ngày (ký 

và dấu) hoặc  Số liệu đồng hồ đo khối lượng cấp 

nước tổng thể toàn trạm hoặc sử dụng sổ nhật ký 

vận hành và  Đường đặc tuyến bơm, lưu lượng 

bơm 

- Danh sách các hộ đấu nối nước có ghi rõ thời 

gian đấu nối 

- Sổ nhật ký bơm nước hàng ngày của Nhà máy 

4 Gia Lai 

Công trình cấp nước bơm dẫn 

làng Siu, xã Ia Me, huyện Chư 

Prông 

Thiếu hồ sơ sau: 

- BB được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng 

và PCERWASS/Sở NN&PTNT/PMU về việc 

tham vấn người sử dụng nước đối với thiết kế 

công trình cấp nước, giá nước và cung cấp HTKT 

cho việc vận hành công trình; 

- QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

gói giám sát, thiết bị; 

- Biên bản họp thôn có thể hiện tham gia của các 

dân tộc thiểu số 

                                                        
6 Các minh chứng được thu thập trước ngày 31/3/2020 
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TT Tỉnh Công trình cấp nước Lý do không đạt 

5 Gia Lai 

Cấp nước bơm dẫn làng Ó, 

làng Nẽ, làng Kly, xã Ia Tôr, 

huyện Chư Prông 

Thiếu hồ sơ sau:  

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng 

đồng và PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc 

tham vấn người sử dụng nước đối với thiết kế 

công trình cấp nước, giá nước và cung cấp HTKT 

cho việc vận hành công trình; 

- Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý: 

Chưa đủ chỉ tiêu theo QCVN 02:2009/BYT 

6 Gia Lai 

Cấp nước bơm dẫn thôn Bình 

An, xã Bàu Cạn, huyện Chư 

Prông 

Thiếu hồ sơ sau:  

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng 

đồng và PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về việc 

tham vấn người sử dụng nước đối với thiết kế 

công trình cấp nước, giá nước và cung cấp HTKT 

cho việc vận hành công trình; 

- Kết quả phân tích chất lượng nước sau xử lý: 

Chưa đủ chỉ tiêu theo QCVN 02:2009/BYT 

- Biên bản họp thôn có thể hiện tham gia của các 

dân tộc thiểu số 

7 Gia Lai 

Cải tạo công trình thu nước 

sinh hoạt thị trấn Ia Pa, huyện 

Ia Pa 

Thiếu hồ sơ sau:  

- Hồ sơ về tính bền vững công trình hiện hữu; 

- Bảng tính thủy lực cho phần ống mở rộng thể 

hiện áp lực tự do tại các điểm bất lợi từ 6-8m 

- Xác nhận của UBND xã về mạng lưới đường 

ống được bố trí rõ ràng đối với những đường ống 

chính tới khu vực nông thôn mà trước đây chưa 

được cấp nước 

- Kết quả xét nghiệm nước thô 

- Biên bản họp thôn có thể hiện tham gia của các 

dân tộc thiểu số 

8 
Hòa 

Bình 

Công trình: Sử dụng trạm cấp 

nước xã Tử Nê để cấp nước 

sinh hoạt cho xã Tử Nê, xã 

Mãn Đức, huyện Tân Lạc 

WB đã đánh giá hợp lệ tuy nhiên Tỉnh đề nghị 

kiểm đếm năm sau do thiếu những hồ sơ sau: 

- Báo cáo sản lượng nước thực tế theo ngày (ký 

và dấu) hoặc  Số liệu đồng hồ đo khối lượng cấp 

nước tổng thể toàn trạm hoặc sử dụng sổ nhật ký 

vận hành và  Đường đặc tuyến bơm, lưu lượng 

bơm 

- Danh sách các hộ đấu nối nước có ghi rõ thời 

gian đấu nối 

- Cung cấp Sổ nhật ký bơm nước hàng ngày của 

Nhà máy 

9 
Kon 

Tum 

Cấp nước sinh hoạt thôn 

Quyết Thắng, thôn 4 và thôn 

Bình Minh, xã Hà Mòn, huyện 

Đăk Hà 

Thiếu tỷ lệ đấu nối, tỷ lệ thất thoát nước của công 

trình hiện hữu 

10 
Kon 

Tum 

Cấp nước sinh hoạt xã Ia 

Chim, thành phố Kon Tum 
Thiếu hồ sơ trong giai đoạn kiểm tra hồ sơ 

11 
Lâm 

Đồng 

CTCN xã Đạ Tông, huyện 

Đam Rông 

Công trình chưa hoàn thành, tỉnh đề nghị kiểm 

đếm năm sau 

12 
Lâm 

Đồng 

CTCN xã Đạ Long, huyện 

Đam Rông 

Công trình chưa hoàn thành, tỉnh đề nghị kiểm 

đếm năm sau 

13 
Lâm 

Đồng 

CTCN xã Đạ M'Rông, huyện 

Đam Rông 

Công trình chưa hoàn thành, tỉnh đề nghị kiểm 

đếm năm sau 
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TT Tỉnh Công trình cấp nước Lý do không đạt 

14 
Lâm 

Đồng 

Mở rộng Hệ thống CNSH xã 

Hòa Ninh - Đinh Trang Hòa, 

huyện Di Linh 

NOL ngày 17-02-2020: Công trình đã hoàn thành 

trước ngày 01/01/2016 (Biên bản nghiệm thu 

hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng năm 

2015)  

15 
Lâm 

Đồng 

Xây dựng (mở rộng) hệ thống 

CNSH xã Bảo Thuận và các 

trường trong khu vực 

Thiếu hồ sơ sau: 

- Giấy chứng nhận kết quả nước đã qua xử lý: 

Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước không rõ có 

phải của công trình không, thiếu chỉ tiêu 

- Giấy chứng nhận kết quả nước thô 

- Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất 

16 
Lạng 

Sơn 

CNSH xã Hòa Lạc, huyện 

Hữu Lũng 

 

NOL ngày 10/3: Chuyển sang kiểm đếm năm sau 

17 
Lạng 

Sơn 

CNSH xã Quyết Thắng, huyện 

hữu Lũng 

 

NOL ngày 10/3: Chuyển sang kiểm đếm năm sau 

18 
Lạng 

Sơn 

Công trình cấp nước sinh hoạt 

xã Tân Lang, huyện Văn 

Lãng. 

 

NOL ngày 10/3: Chuyển sang kiểm đếm năm sau 

19 
Lạng 

Sơn 

CTCNSH xã Đồng Bục, 

huyện Lộc Bình 

WB đã đánh giá hợp lệ tuy nhiên Tỉnh đề nghị 

kiểm đếm năm sau do thiếu những hồ sơ sau: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình; Các 

giấy tờ có liên quan tới phê duyệt của MARD đối 

với hệ thống cấp nước 

- Báo cáo sản lượng nước thực tế theo ngày/Số 

liệu đồng hồ đo khối lượng cấp nước tổng thể 

toàn trạm (hoặc sổ nhật ký vận hành, tài liệu kỹ 

thuật trong đó có đường đặc tuyến bơm, lưu 

lượng bơm) 

- Sổ nhật ký bơm nước hàng ngày của Nhà máy  

hoặc báo cáo số giờ bơm nước vào hệ thống 

(tháng 12/2019) 

- Số đấu nối, lượng nước thực tế của tháng liền kề 

thời điểm kiểm đếm 

20 
Ninh 

Thuận 

HTCN  cho thôn Suối Le, xã 

Phước Kháng, huyện Ninh 

Phước 

Thiếu hồ sơ sau: 

- Báo cáo của đơn vị vận hành có xác nhận của 

UBND xã về vận hành bảo dưỡng và tình trạng 

của công trình 

- Thiếu minh chứng của tiêu chí "Có đủ khả năng 

cấp nước cho các khu vực mở rộng" 

- Thiếu minh chứng của tiêu chí "Các tiêu chí áp 

dụng cho thiết kế công trình theo nội dung mục 

32 phần 4. Cấp nước - Sổ tay hướng dẫn thực 

hiện Chương trình" 

- Thiếu thông tin về công trình ở Phước Trung: 

Công suất thiết kế, công suất hoạt động,  tổng số 

đấu nối thiết kế, Tổng số đấu nối đang hoạt động 

thực tế, giấy chứng nhận chất lượng nước đã qua 

xử lý, Tỷ lê thất thoát nước, Doanh thu có đủ để 

chi trả cho các chi phí, mô hình vận hành và bảo 

dưỡng 

- Giấy chứng nhận kết quả chất lượng nước đã 

qua xử lý 

- QĐ chỉ định nhà thầu cho SL 09 và giấy phép 
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TT Tỉnh Công trình cấp nước Lý do không đạt 

khai thác nước 

- Biên bản họp các thôn, có sự tham gia DTTS 

21 
Ninh 

Thuận 

Đấu nối đường ống HTCN Mỹ 

Tường cấp cho thôn Đá Hang, 

xã Vĩnh Hải 

NOL ngày 03-03-2020: Công trình ở thôn Đá 

Hang đã hoạt động, chỉ 1/3 số hộ bị thiếu nước 

thường xuyên (Biên bản xác nhận thiếu nước thô 

cho thôn Đá Hang ngày 13/10/2018 giữa PMU, 

PCERWASS, DOC, CPC)  

22 
Ninh 

Thuận 

Đấu nối Hệ thống cấp nước 

Tân Mỹ - Mỹ Sơn, huyện 

Ninh Sơn 

NOL ngày 03-03-2020: Công trình được hoàn 

thành vào ngày 31/12/2015 (Biên bản nghiệm thu 

hoàn thành, bàn giao công trình vào sử dụng ngày 

04/02/2016) 

23 
Ninh 

Thuận 

Đấu nối đường ống cấp nước 

thôn Tân Lập,xã Lương Sơn,  

huyện Bác Ái 

NOL ngày 03-03-2020: 2 thôn Tân Lập 1 và 2 đã 

có nước máy từ công trình Trà Giang từ năm 

2009 (trình bày trong báo cáo KTKT đã được phê 

duyệt) 

24 
Ninh 

Thuận 

 Mở rộng tuyến đường ống 

cấp nước xã Phước Thắng - 

Phước Đại 

NOL ngày 03-03-2020: Không hợp lệ vì "Thay 

đổi phải từ không hoạt động sang hoạt động, chứ 

không phải tăng hiệu suất hoạt động". Báo cáo 

KTKT chỉ ra rằng dự án chỉ mở rộng đường ống 

phân phối đến 2 thôn mà 2 thôn này đã có nước 

máy từ 2 công trình hồ Song Lanh và Song Sat 

25 
Ninh 

Thuận 

Đấu nối đường ống cấp nước 

thô và ống nhánh Hệ thống 

cấp nước sinh hoạt xã Phước 

Chiến 

NOL ngày 03-03-2020: Không phù hợp với tiêu 

chí chương trình: công trình chỉ thêm một đường 

ống nước thô song song vào đường ống hiện có 

vẫn đang hoạt động 

26 
Ninh 

Thuận 

HTCN xã Mỹ Tường, huyện 

Ninh Hải 

NOL ngày 03-03-2020: Không có minh chứng 

chứng minh công trình không hoạt động trong 3 

tháng năm 2016 và chi phí sửa chữa ≥ 20% giá trị 

của thành phần chính không hoạt động 

27 
Ninh 

Thuận 

Hệ thống cấp nước Hòa Sơn, 

huyện Ninh Hải 

NOL ngày 03-03-2020: Công trình đã hoạt động 

(Báo cáo ngày 25/12/2019 của PCERWASS về 

vận hành bảo dưỡng và tình trạng của công trình 

hiện hữu) và công trình đã được hoàn thành, chấp 

nhận vào ngày 22/12/2015 (Biên bản nghiệm thu 

hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 29/03/2016) 

28 Sơn La 

Công trình: Cấp nước liên bản 

Nà Bó 1,2 , Nà Sài, Chiềng 

Cang, xã Hua Păng, huyện 

Mộc Châu 

WB đã đánh giá hợp lệ tuy nhiên Tỉnh đề nghị 

kiểm đếm năm sau do thiếu những hồ sơ sau: 

- Báo cáo sản lượng nước thực tế theo ngày (ký 

và dấu) hoặc  Số liệu đồng hồ đo khối lượng cấp 

nước tổng thể toàn trạm hoặc sử dụng sổ nhật ký 

vận hành và  Đường đặc tuyến bơm, lưu lượng 

bơm 

- Danh sách các hộ đấu nối nước có ghi rõ thời 

gian đấu nối 

- Cung cấp Sổ nhật ký bơm nước hàng ngày của 

Nhà máy 
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TT Tỉnh Công trình cấp nước Lý do không đạt 

29 
Thái 

Nguyên 

Mở rộng cấp nước sinh hoạt 

xã Nga My huyện Phú Bình 

WB đã đánh giá hợp lệ tuy nhiên Tỉnh đề nghị 

kiểm đếm năm sau do thiếu những hồ sơ sau: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình; Các 

giấy tờ có liên quan tới phê duyệt của MARD đối 

với hệ thống cấp nước 

- Báo cáo sản lượng nước thực tế theo ngày/Số 

liệu đồng hồ đo khối lượng cấp nước tổng thể 

toàn trạm (hoặc sổ nhật ký vận hành, tài liệu kỹ 

thuật trong đó có đường đặc tuyến bơm, lưu 

lượng bơm) 

- Danh sách các hộ đấu nối nước có ghi rõ thời 

gian đấu nối. Danh sách các số liệu hóa đơn nước 

trong tháng gần nhất 

- Sổ nhật ký bơm nước hàng ngày của Nhà máy  

hoặc báo cáo số giờ bơm nước vào hệ thống 

(tháng 12/2019) 

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu liên 

quan đến công suất, số đấu nối. Số đấu nối, lượng 

nước thực tế của tháng liền kề thời điểm kiểm 

đếm 

30 
Thái 

Nguyên 

Công trình cấp nước SH Gò 

Lá, Bãi Chè, thôn Đồng Mè, 

xã Khôi Kỳ huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Thiếu các hồ sơ sau:  

- Giấy chứng nhận chất lượng nước thô 

- Bằng chứng về mô hình quản lý của công trình. 

Nếu công trình được quản lý bởi UBND xã/ Cộng 

đồng, thì thiếu 3 minh chứng cho tiêu chí UBND 

xã/ Cộng đồng quản lý công trình 

- BB họp thôn 

31 
Thái 

Nguyên 

Công trình cấp nước sinh hoạt 

Tân Tiến 1,2 xã Quân Chu 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Thiếu hồ sơ sau: 

- Giấy chứng nhận chất lượng nước đã qua xử lý 

- BB họp với người dân địa phương về nhu cầu 

đấu nối, thiết kế công trình và phí nước 

- Bằng chứng về mô hình quản lý của công trình. 

Nếu công trình được quản lý bởi UBND xã/ Cộng 

đồng, thiếu 3 minh chứng cho tiêu chí UBND xã/ 

Cộng đồng quản lý công trình  

32 
Thái 

Nguyên 

CNSH xã Đắc Sơn, thị trấn 

Phổ Yên 

Thiếu hồ sơ sau: 

- Hợp đồng vận hành bảo dưỡng công trình hoặc 

Quyết định giao cho đơn vị quản lý vận hành  

- Giấy chứng nhận chất lượng nước đã qua xử lý  

- Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành về công 

suất và tổng số đấu nối hiện có và báo cáo tài 

chính của đơn vị vận hành quản lý 

- Bằng chứng về mô hình quản lý của công trình. 

Nếu công trình được quản lý bởi UBND xã/ Cộng 

đồng, thiếu 3 minh chứng cho tiêu chí UBND xã/ 

Cộng đồng quản lý công trình  

33 
Thái 

Nguyên 

NC,SC công trình CNSH 

Làng Hang, Làng Cù, xã 

Phương Giao, Huyện Võ Nhai 

Thiếu Giấy chứng nhận chất lượng nước đã qua 

xử lý 

34 
Thái 

Nguyên 

CTCN ở xã Tức Tranh, huyện 

Phú Luong, tỉnh Thái Nguyên 

Thiếu giấy chứng nhận chất lượng nước đã qua 

xử lý trong vòng 6 tháng cho kỳ xác minh năm 

2019 
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Chi tiết kết quả thẩm định hồ sơ các CTCN thuộc DLI 1.3 năm 2019 được trình bày tại Phụ lục 3 và 

Phụ lục 4. 

 

2.2. Kết quả thẩm định tài liệu CTCN bền vững (DLI 2.1) 

 

DLI 2.1: Số hộ gia đình trong các Tỉnh Tham gia Chương trình đấu nối Hệ thống cấp nước 

bền vững sau hai năm sử dụng từ công trình cấp nước bền vững 

 

Có tất cả 12 CTCN bền vững tại 6 tỉnh có hộ gia đình trong tỉnh có hệ thống nước bền vững (DLI 

2.1) bao gồm: Đắk Lắk (2 công trình), Ninh Thuận (1 công trình), Phú Thọ (1 công trình), Sơn La 

(3 công trình), Thái Nguyên (2 công trình) và Tuyên Quang (3 công trình).  

 

Tất cả 12 CTCN bền vững đều cung cấp đủ tài liệu và được đánh giá là đạt. Cụ thể kết quả thẩm 

định các hệ thống nước bền vững như sau 

Bảng 5: Kết quả thẩm định tài liệu CTCN bền vững 

STT Tỉnh Đạt Không đạt Tổng Ghi chú 

1 Đắk Lắk 2 0 2   

2 Ninh Thuận 1 0 1   

3 Phú Thọ 1 0 1   

4 Sơn La 3 0 3   

5 Thái Nguyên 2 0 2   

6 Tuyên Quang 3 0 3 

Công trình "Nâng cấp mở rộng công 

trình cấp nước sinh hoạt xóm 7, xóm 

10 và các cơ quan, trường học, dân cư 

khu trung tâm xã Lang Quán, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" có 

nguồn thu không đủ bù chi, số tiền 

thiếu hụt đã được UBND tỉnh bù theo 

QĐ số 532/QĐ-UBND ngày 

28/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

  Cộng 12 0 12 0 

 

Kết quả thẩm định chi tiết cho DLI 2.1 được trình bày trong Phụ Lục 5.  
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PHẦN 3.  Kết luận và Khuyến nghị 

3.1. Tóm tắt kết quả đạt được 

Bảng 6: Tóm tắt kết quả thẩm định cho giải ngân năm 2019 

DLI Kết quả thẩm định 

DLI 1.3. Số đấu nối nước hộ gia đình 

mới hoặc mới cải tạo  
145/179 công trình cấp nước được đánh giá ĐẠT.  

DLI 2.1: Số hộ gia đình trong tỉnh có 

hệ thống nước bền vững 
12/12 công trình cấp nước bền vững được đánh giá là ĐẠT 

 

3.2. Khuyến nghị 

 Cấp tỉnh: 
 

Đông Bắc:  
 

- Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Giang những năm tiếp theo cần chuẩn bị hồ 

sơ đầy đủ trước khi đoàn có lịch kiểm tra, đồng thời rà soát các công trình đảm bảo đủ điều 

kiện mới đưa vào báo cáo kiểm đếm tránh trường hợp khi kiểm tra không đầy đủ minh chứng 

dẫn đến công trình bị loại, số đấu nối phải báo cáo kịp thời chính xác tránh tình trạng biên bản 

đã ký rồi phải sửa lại; 

- Hà Giang: 3 Công trình "CNSH thôn Ngần Hạ, Nậm Mu, Ngần Trung, Tân Thắng, xã Tân 

Thành, huyện Bắc Quang; CNSH trung tâm xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên; và CNSH trung 

tâm xã Mậu Duệ huyện Yên Minh" được WB đánh giá là Không hợp lệ theo NOL ngày 13-

03-2020. Tuy nhiên tại thời điểm IVA thu thập hồ sơ xác minh, các công trình này đã đáp ứng 

các tiêu chí và IVA đánh giá cả 3 Công trình hợp lệ. Đề nghị địa phương có Công văn gửi 

Văn phòng điều phối chương trình và Ngân hàng thế giới về việc xem xét lại tính hợp lệ của 3 

công trình nói trên. 

Tây Nguyên 

  

- Kế hoạch thẩm tra tài liệu tại Bình Thuận đúng vào thời điểm dịch Covid bùng phát nên công 

việc phải kết thúc sớm hơn dự kiến, thời gian còn lại phải làm việc trực tuyến. Việc thẩm định 

tài liệu tại tỉnh Ninh Thuận cũng phải chuyển sang làm việc trực tuyến. Do vậy, việc rà soát 

hồ sơ gặp khó khăn hơn do chỉ có tài liệu dưới dạng bản mềm.  

 

 Văn phòng điều phối chương trình 

 

- Nhắc nhở các tỉnh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn. 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Trịnh Thanh Hưng 

Chủ tịch 

Thay mặt và đại diện 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020 
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PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH CHO CHỈ SỐ DLI 1.3 

 

 

Số Mô tả Chỉ số kiểm tra Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

1 

Tính hợp lệ của công 

trình cấp nước theo 

định nghĩa Đấu nối cấp 

nước mới đang hoạt 

động, trong Sổ tay 

(C/K) 

Tài liệu cần kiểm tra và tiêu chí hợp lệ tuân thủ theo văn bản "Tiêu chí đánh giá công trình cấp nước hợp lệ" đã thống nhất 

kèm theo 

2 

Sản xuất nước thực tế 

hàng ngày (bình quân 

m3/ngày trong tháng 

trước khi kiểm toán)  

Báo cáo sản lượng nước thực tế theo ngày 

(ký và dấu) hoặc  Số liệu đồng hồ đo khối 

lượng cấp nước tổng thể toàn trạm hoặc sử 

dụng sổ nhật ký vận hành và  Đường đặc 

tuyến bơm, lưu lượng bơm (trong tài liệu kỹ 

thuật của hệ thống bơm, cần kiểm tra đường 

đặc tuyến khớp với máy bơm quan sát),  

tính áp lực bơm,  

Qt= áp lực bơm (h) x số lượng giờ bơm 

trong tháng. Số lượng người trung bình 1 

đấu nối tính bình quân là 4,1 

Nếu chia lượng sản xuất/ngày/người >=1/2 

định mức thiết kế. 

Nếu <1/2 định mức thiết kế thì phải xem thêm 

về mặt kỹ thuật để đánh giá.(Đánh giá kỹ thuật 

bởi TT nước quốc gia). Nếu đánh giá kỹ thuật 

kết luận rằng CTCN có lỗi (áp suất nước thấp, 

sản lượng nước thấp, thất thoát quá mức, v.v.) 

thì CTCP đó sẽ bị từ chối, tuy nhiên nếu lượng 

nước bình quân trên hộ gia đình thấp là do mô 

hình tiêu thụ ở mức thấp, thì CTCP đó sẽ được 

chấp nhận. Việc xem xét đánh giá kỹ thuật sẽ 

được thực hiện khi tổng hợp đánh giá kết quả, 

còn việc kiểm đếm vẫn thực hiện bình thường 

kể cả khi sản lượng<1/2 định mức thiết kế.  

Tính lượng nước sản 

xuất/ngày 

3 

Tổng số người sử dụng 

hiện nay đăng ký trong 

hệ thống phát hóa đơn 

(số lượng hộ gia đình)  

Danh sách các hộ đấu nối nước có ghi rõ 

thời gian đấu nối 

Tính tổng số người được 

cung cấp nước 

4 

Số giờ nước được cấp 

mỗi ngày cho hộ gia 

đình trong mạng lưới 

phân phối trong tháng 

thẩm định.  

Cung cấp Sổ nhật ký bơm nước hàng ngày 

của Nhà máy (tháng 12/2019) 

Tính số giờ cấp nước trong ngày, nếu cấp trên 

20h/ngày thì các hộ đấu nối hợp lệ 

Nếu cấp dưới 20h/ngày phải ghi chú để kiểm 

tra dụng cụ chứa nước đối với hộ dân của 

CTNS đó. Nếu không có dụng cụ chứa được tối 

thiểu >=1/2 định mức thiết kế thì là không hợp 

lệ. 

Ghi chú Trạm cấp nước 

dưới 20h/ngày để loại đối 

với hộ không có bể chứa 

nước. 
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Số Mô tả Chỉ số kiểm tra Tài liệu cần kiểm tra Đạt tiêu chí Ghi chú 

5 

Giấy chứng nhận kiểm 

tra chất lượng nước 

chính thức hoàn thành 

cho mỗi hệ thống cấp 

nước 

Các Kết quả xét nghiệm chất lượng nước 6 

tháng gần nhất trước khi nộp kết quả (tháng 

7 đến tháng 12/2019) có dấu và chữ ký 

chính thức. Nếu xét nghiệm năm 2020 vẫn 

chấp nhận nhưng không được làm ảnh 

hưởng đến tiến độ chung.  

Cấp nước sạch, theo tiêu chuẩn Quốc gia, Đối 

với hệ thống có công suất Q<1000 m3/ngđ thì 

đảm bảo QCVN 02:2009/BYT của Bộ YT; (ii) 

Đối với hệ thống có công suất Q≥1000 m3/ngđ 

thì nước sau xử lý đảm bảo giá trị giới hạn tối 

đa của QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế,  với 

tối thiểu 14 thông số liệt kê trong QCVN 

02:2009/BYT của Bộ YT hoặc tuân thủ theo 

QCVN 01-1:2018/BYT ban hành theo Thông 

tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh/TP 

ban hành; Thông số Clo dư chỉ áp dụng cho các 

đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp 

khử trùng.  (Lưu ý đối chiếu với các quy chuẩn 

này vì có thể có xét nghiệm nước không đủ số 

lượng chỉ số hoặc chỉ số xét nghiệm là chỉ số 

khác chứ không phải chỉ số theo quy chuẩn). 

Các công trình cấp nước mà nguồn nước thô 

đòi hỏi phải xử lý asen thì không được coi là 

hợp lệ. 

  

 

Ghi chú: Các tài liệu sử dụng để đánh giá phải là tài liệu gốc, có dấu và chữ ký phù hợp. Trong bước paper audit chỉ loại công trình cấp nước khi xét nghiệm 

nước không đạt, các chỉ số khác chỉ cung cấp thông tin và chỉ kết luận được khi làm hiện trường và/hoặc có kết luận đánh giá kỹ thuật 
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PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH CHO CHỈ SỐ DLI 2.1 

 

I.  Tiêu chí chung. 

 

1)  Đồng hồ đo nước: (i) Đồng hồ nước sẽ được lắp cho tất cả các đấu nối nước hộ gia đình đối 

với mọi công trình cấp nước trong Chương trình, bất kể quy mô; (ii) Đồng hồ tổng sẽ được 

lắp cho các công trình có sử dụng hóa chất hoặc điện để sản xuất hoặc phân phối. 

 

2)  Sổ sách tài chính: Tiêu chí hợp lệ yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành công trình phải có cán 

bộ được đào tạo về QLVH (về kỹ thuật, quản trị, tài chính cho QLVH CTCN), được cung cấp 

và hướng dẫn về các mẫu sổ sách tài chính. Các nội dung này sẽ được cơ quan kiểm toán 

quốc tế (IVA) kiểm tra trong quá trình kiểm toán hồ sơ. 

 

3)  Mô hình quản lý: Áp dụng một trong các mô hình quản lý sau đây: (i) Đơn vị sự nghiệp công 

lập: Đơn vị sự nghiệp công lập có thu nhập trực tiếp từ quản lý vận hành CTCN; (ii) Doanh 

nghiệp: doanh nghiệp quản lý vận hành CTCN (công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty 

TNHH), hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; (iii) UBND xã: thường ký hợp đồng giao khoán 

toàn bộ hoặc một phần việc QLVH cho tổ chức, cá nhân phù hợp. 

 

4)  Hồ sơ công trình: Yêu cầu cần có đầy đủ hồ sơ công trình (tài liệu về đầu tư công trình, biên 

bản bàn giao công trình,...) của các công trình trong Chương trình vì tất cả các công trình đều 

đươc thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện. 
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II.  Minh chứng cho công trình cấp nước bền vững. 

 

TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được 

chấp nhận cho đề xuất 

1 
Thời gian vận hành.Công trình cấp nước phải vận hành được ít nhất 2 năm (tính từ tháng đầu 

tiên cấp nước có hóa đơn-thu tiền, hoặc phiếu thu tiền nước, hoặc sổ sách ghi chép rõ ràng 

minh bạch và các hộ sử dụng có trả tiền nước). 

- Hóa đơn tháng đầu tiên thu tiền nước hoặc phiếu 

thu tiền nước hoặc sổ sách ghi chép rõ ràng minh 

bạch. 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào 

vận hành sử dụng. 

2 
Chất lượng nước.Cung cấp nước sạch đảm bảo (a) Đối với hệ thống cấp nước có công suất 

Q<1000m3/ngđ thì đảm bảo tuân theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế; (b) Đối 

với hệ thống cấp nước có công suất Q≥1000m3/ngđ thì nước sau xử lý đảm bảo giá trị giới hạn 

tối đa của Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, với tối thiểu 14 chỉ tiêu được quy 

định trong Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế
7
; (c) hoặc tuân thủ theo QCVN 01-

1:2018/BYT ban hành theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hoặc Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương do UBND tỉnh/TP ban hành; (d) Thông số Clo dư chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp 

nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng 

- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước đầu ra lấy tại 

trạm xử lý trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm gửi 

báo cáo. 

3 
Tỷ lệ đấu nối. 

- Tối thiểu 80% số đấu nối hệ thống dự kiến là FWSC. 

(Công thức tính toán số đấu nối hoạt động sau 2 năm như sau: A = 80%*Số đấu nối theo kế 

hoạch (B). Trong đó: A là: Số đấu nối tối thiểu phải đáp ứng là hoạt động sau 2 năm; Số đấu 

nối theo kế hoạch được tính như sau: B= 60%Số đấu nối theo thiết kế tại năm công trình đưa 

vào hoạt động + 2*((Số đấu nối theo tính toán tại năm tương lai – 60% Số đấu nối theo thiết kế 

tại năm công trình đưa vào hoạt động)/số năm của giai đoạn tính toán). (Ví dụ: Công trình tính 

toán thiết kế năm 2017 (có số hộ là 1.000), công trình đưa vào hoạt động năm 2018 với số hộ 

thiết kế là 1.100 hộ, đề nghị kiểm đếm bền vững năm 2020, tính toán giai đoạn thiết kế đến 

năm 2030 (có số hộ tính toán là 1.500), thì số đấu nối tối thiểu phải đáp ứng hoạt động sau 2 

năm được tính như sau: B = 60%*1.100+2*((1.500-60%*1.100/(2030-2018)) = 660+2*70 = 

800 đấu nối. A = 80%*800 = 640 đấu nối). (Số đấu nối thiết kế của năm công trình đưa vào 

hoạt động nếu không có trong hồ sơ sẽ được tính toán nội suy theo tỷ lệ gia tăng dân số và 

- Danh sách hộ đấu nối, sổ sách tài chính thu chi 

được ghi chép (số A); 

- Bằng chứng chứng minh việc thu tiền nước từ 

những hộ đấu nối (Số A hoặc nhiều hơn). 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Thuyết minh dự án đầu tư, 

thuyết minh thiết kế được phê duyệt, quyết định phê 

duyệt BCKTKT/Dự án đầu tư, Bản vẽ thiết kế. 

                                                        
7
 Chương trình chỉ kiểm tra 14 chỉ tiêu của QCVN 02 nhưng các tỉnh cần tuân thủ pháp luật của Việt Nam về chất lượng nước của các CTCN 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được 

chấp nhận cho đề xuất 

chia cho quy mô hộ được thiết kế trong Chương trình) 

4 
Thất thoát nước: 

1. Đối với công trình cấp nước có sử dụng hóa chất hoặc điện để sản xuất hoặc phân phối. 

 Tỷ lệ nước thất thoát phải dưới 25% tính bình quân 3 tháng trước khi thẩm định. 

2. Với các công trình cấp nước không sử dụng hóa chất hoặc điện để sản xuất hoặc phân phối 

thì không phải áp dụng tiêu chí về thất thoát nước. 

- Sổ nhật ký vận hành, sổ sách tài chính; 

- Báo cáo của đơn vị quản lý vận hành. 

(Chứng minh về tỷ lệ thất thoát nước không cần phải 

đưa vào báo cáo, nhưng cần được nộp lêm cơ quan 

cấp tỉnh để đơn vị kiểm đếm xem xét trong quá trình 

kiểm tra hồ sơ tại tỉnh) 

5 
Mô hình quản lý vận hành. 

Hệ thống vận hành theo mô hình quản lý được công nhận (03 mô hình quản lý đã được nêu ở 

trên): 

- Quyết định giao công trình cho đơn vị quản lý vận 

hành.  

5.1 
Đối với công trình cấp nước giao cho UBND xã quản lý phải đáp ứng thêm các tiêu chí 

sau: 

 

I) CTCN có <=250 đấu nối: 

- UBND xã chỉ định 1 cán bộ nước đã được đào tạo phụ trách CTCN; 

- Quyết định của UBND xã thành lập tổ QLVH công trình; 

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về 

việc tham vấn người sử dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và cung cấp 

HTKT cho việc vận hành công trình; 

- Có BBGN (hợp đồng) giữa UBND xã và đơn vị QLVH; 

- Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp nước trước đây và/hoặc ít nhất một 

cán bộ có chứng chỉ/chứng nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược cấp bởi một cơ 

quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). 

II) CTCN có >250 đấu nối: 

- UBND xã chỉ định 1 cán bộ nước đã được đào tạo phụ trách CTCN; 

Các Quyết định, văn bản ký kết và các biên bản giao 

nhận, 

Chứng chỉ đào tạo quản lý vận hành công trình cấp 

nước 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được 

chấp nhận cho đề xuất 

- Quyết định của UBND xã thành lập tổ QLVH công trình, tổ phải có tối thiểu 1 cán bộ kỹ thuật 

cho mỗi 250 hộ; 

- Biên bản được ký giữa UBND xã, đại diện cộng đồng và PCERWASS/Sở NNPTNT/PMU về 

việc tham vấn người sử dụng nước đối với thiết kế công trình cấp nước, giá nước và cung cấp 

HTKT cho việc vận hành công trình; 

- Có quy chế phục vụ khách hang được công bố; 

- Có BBGN (hợp đồng) giữa UBND xã và đơn vị QLVH; 

- Tổ vận hành phải có kinh nghiệm vận hành công trình cấp nước trước đây; và/hoặc ít nhất một 

cán bộ có chứng chỉ/chứng nhận về quản lý vận hành công trình cấp nướcđược cấp bởi một cơ 

quan có năng lực (trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc PCERWASS, Sở NNPTNT, NGO). 

6 
Thu đủ bù chi. 

Doanh thu từ vận hành công trình cấp nước phải đủ bù chi phí vận hành và duy tu trực tiếp ít 

nhất trong 3 tháng cuối của năm báo cáo. 

Doanh thu được phải chi trả đủ theo kế hoạch quản lý 

vận hành hoặc được quy định trong Quy chế sử dụng 

dịch vụ cấp nước đối với công trình do UBND xã 

quản lý (Trả lương công nhân, mua hóa chất, dự 

phòng, sửa chữa nhỏ). Được thể hiện trong sổ sách 

kế toán/ghi thu chi, báo cáo của đơn vị QLVH hoặc 

Tổ QLVH có xác nhận của UBND xã. 

6.1 
I) CTCN có <=250 đấu nối: 

 

 

 

 

 

II) CTCN có >250 đấu nối: 

 

+ Sổ tiền mặt ghi thu chi cần có các thông tin sau cho 

ít  nhất 12 tháng cuối: 

- Tên công trình cấp nước; 

- Tên, địa chỉ và ngày đấu nối của tất cả các hộ đấu 

nối; 

- Ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng của các hộ đấu nối; 

- Tiền thu hàng tháng của các hộ dùng nước, số còn 

nợ, số đã trả, tổng số trong tháng; 

- Chi phí vận hành phát sinh như hóa chất, điện..., kê 

danh mục, số lượng, đơn giá, từng tháng; 
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TT Tiêu chí 
Bằng chứng chứng minh tối thiểu cần thiết để được 

chấp nhận cho đề xuất 

- Bảng tóm tắt chỉ rõ tổng thu, chi từng tháng. 

+ Bảng tóm tắt cần được công bố trên bảng tin công 

cộng hàng tháng. 

+ Yêu cầu phải có các thông tin sau: 

- Số liệu chính thức về thu chi ghi trong sổ sách tài 

chính của đơn vị quản lý CTCN của năm báo cáo; 

- Các hóa đơn khách hàng đã phát hành/phiếu thu tiền 

nước/sổ sách ghi chép tiền nước tới tháng 12 của năm 

báo cáo; 

- Tổng số khách hàng được phục vụ bởi CTCN; 

- Danh sách khách hàng và lượng nước tiêu thụ (hang 

tháng)…; 

- Chỉ số đồng hồ nước của các hộ dung nước; 

+ Bảng tóm tắt cần được công bố trên bảng tin công 

cộng hàng tháng. 
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PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ XÁC MINH CHI TIẾT CHO CÁC CTCN 

(trong file đính kèm) 
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH KIỂM TRA CHI TIẾT CTCN  

(trong file đính kèm) 



36 

 

PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ XÁC MINH CHI TIẾT CHO CÁC CTCN BỀN VỮNG  

 (trong file đính kèm) 

 


